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____________________________________________________________________________

Elimina todo o tipo de papéis de parede
____________________________________________________________________________

Natureza do produto
Produto aquoso formulado com tensoactivos não iónicos, antiespumantes e
conservantes.

Campo de aplicação
Fácil descolagem de todo o tipo de papéis de parede.

Características de utilização
1- Preparação da cola:
- Proporção da mistura: Para desprender papéis leves verter 250 mL (1/2 garrafa) de
Metylan em 10 L de água. Para desprender papéis pesados e estucados verter
500 mL (1 garrafa) em 10 L de água
- Agitar brevemente
2- Preparação do suporte:
- Aos papéis vinílicos e laváveis deve-se-lhes abrir o poro com a ajuda de uma escova
metálica ou uma lixa para facilitar a penetração do produto.
3- Aplicação da cola:
- Aplicar a dissolução com trincha ou esponja sobre a parede à qual vamos tirar o papel.
- Deixar actuar o produto durante 5 a 10 minutos (segundo o tipo de papel)
- O papel descolar-se-á facilmente puxando por ele próprio.
- Se ficarem pequenos restos de papel estes podem ser tirados com uma espátula.

Propriedades do produto
- Aspecto da dissolução:
- pH da solução:
- Rendimento:

Líquido fluído transparente
Aprox. 7 (neutro)
Uma garrafa serve para aprox. 100 m²
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- Outras propriedades:

O produto não contém solventes orgânicos e não é
inflamável nem nocivo

Apresentação
Garrafa de plástico com 500 ml de produto

Importante
A presente informação está baseada na nossa experiência prática e ensaios de
laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às
diversas formas de aplicação que ficam fora do nosso controlo, recomendamos a
necessidade de efectuar em todos os casos os ensaios práticos e controlos suficientes
para garantir a idoneidade do produto em cada aplicação concreta. A nossa garantia
estende-se apenas à uniforme qualidade dos lotes fornecidos, que são submetidos a
estritos controlos analíticos, não se podendo exigir outras responsabilidades.
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