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PRODUTO: REMOV LQ LINHA: EMULSÓES/QUÍMICOS 

CÓDIGO:  FTV153 DATA: SET/2015 

 
DESCRIÇÃO: 
Remov LQ. Removedor concentrado Serigráfico. 
 
INDICAÇÃO: 
Remove emulsões catalisadas, especialmente indicado para telas de 55 a 200 fios. 
Remove emulsão de telas catalizadas que os outros removedores comuns não conseguem, remove 
resíduos de emulsões e tintas, deixando o tecido limpo para ser gravado novamente. 
- Possui alto poder de remoção instantâneo da emulsão catalisada. 
- Pronto para usar, ou podendo ser cortado com água 1/1. E seguida mexer bem antes do uso sem perder 
sua   eficácia. 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 
- Indica-se caso haja necessidade que o produto seja cortado 1/1 com água. 
- Após abrir a embalagem, mexer bem para que o produto ative sua concentração. 
- Para remover emulsões catalisadas, aplicar o produto na tela. 
 
Indicação de aplicação: O produto pode ser aplicado diretamente na tela, ou com esponja, tecidos, e 
com mini escovas de pelo. 
Deixar penetrar por 10 minutos no mínimo, (para telas mais endurecidas ou impregnadas deixar por mais 
tempo).   Enxaguar a tela (Matriz) com água corrente, e em seguida lavar a tela com jato água de alta 
pressão. 
- Para remover fantasmas, indicamos utilizar o produto concentrado para forçar sua penetração no 
tecido, aguardar de 10 a 15 minutos no mínimo, tirar o produto com jato de alta pressão, a uma distância 
de 10 cm da tela.    
 
OBSERVAÇÃO: 
Algumas vezes não é possível remover as manchas de tintas à base de solvente, catalisadas ou curadas. 
As informações contidas neste informativo são baseadas em testes realizados em nosso CTF (CENTRO 
DE TREINAMENTO FREMPLAST) com diversos tipos de tintas e emulsões, porém podem existir produtos 
em que o REMOV LQ pode ter dificuldades na recuperação. Aconselhamos testes prévios. 
 
Nota: 
 Não deixar o produto agir por longos períodos, pois pode prejudicar as telas.  Para neutralizar a ação do 
produto, lavar a tela com água e sabão. 
 Após o uso, deixar embalagem bem fechada, pois a evaporação do produto prejudica o resultado final.          
 
ARMAZENAGEM: 
Local fresco e ventilado. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado. 
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PRECAUÇÕES: 
Este produto só deve ser manuseado com orientação técnica e por profissionais da área. Consulte as 
fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos. As informações contidas neste boletim técnico 
foram obtidas em testes realizado em nosso laboratório, recomendamos sempre testes prévios antes de 
utilizar o produto em alta escala. Produto somente para uso profissional. 
 
Atenção: Produto corrosivo. Para maiores informações, consulte nossa FISPQ. 
Para todos os produtos da linha Fotograv o usuário ou técnico deve rigorosamente levar em 
consideração o uso de EPI (luvas, óculos, mascaras, aventais e etc) em obediência a lei de normas 
técnicas sobre uso de produtos químicos. 
 

 
 

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações 
sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso 
laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os 
produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: 
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br 
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de 
produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.  


