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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O Deplacante de Verniz Cataforético é um poderoso removedor de tintas, em forma líquida, a base de 

solventes clorados, para remoção dos mais variados tipos de tintas, lacas, vernizes, esmaltes, principalmente 

tinta epóxi em pó. 

O produto é indicado para remoção de tinta sobre qualquer tipo de metal base, como por exemplo, ferro e 

alumínio, sem ataque à superfície metálica. 

O Deplacante de Verniz Cataforético pode ser utilizado na recuperação de peças pintadas rejeitadas durante 

a produção que precisam ser reprocessadas, na remoção de pinturas velhas como também para remoção da 

tinta dos ganchos e dispositivos utilizados para pendurar as peças durante o processamento da pintura e 

secagem na estufa. 

É fornecido pronto para uso em temperatura ambiente. 
Após a colocação do produto no tanque, o mesmo deverá ser coberto com um sêlo d’água de cerca de 5 cm, 

afim de evitar a rápida evaporação do produto. 

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Concentração: Pronto para uso Temperatura: 

Ambiente 

Tempo: Varia de segundos até 30 minutos, dependendo do tipo de tinta a ser removida, da espessura da 

camada, etc. 

 

OBS.: Temperaturas acima de 35º C irão provocar maior taxa de evaporação do produto. Por este motivo, 

opere com o produto em local fresco longe de fontes de calor. 

3. FORMA DE FORNECIMENTO 

O Deplacante de Verniz Cataforético é fornecido pronto para uso. 

As embalagens devem ser mantidas hermeticamente fechadas quando não usadas, a fim de evitar a rápida 

evaporação do produto. 
Atenção: Produto muito corrosivo!  

 

Caso respingue na pele, lavar rapidamente com bastante água e sabão.  

Não é inflamável. 

 

 



 

 BOLETIM TÉCNICO   

Processo: DEPLACANTE DE VERNIZ CATAFORÉTICO 

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica. 

ELECTRO GALVANO 

(19) 3720.1440                                                              

Visite nosso site: www.electrogalvano.com.br 

Revisão: 02                                          Data: 31/05/2016                                            Página 2/2 

4. EQUIPAMENTOS 

Tanque: Tanque de aço inoxidável com tampa  

Observações sobre o tanque: 
- Quando o produto não estiver sendo utilizado, é conveniente tampar o tanque a fim de evitar a evaporação 

desnecessária de solvente. 

5. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Recomendamos colocar uma grade no fundo do tanque para facilitar a retirada das películas de tinta 

removidas. 
Após a remoção da tinta, as peças devem ser muitas bem drenadas sobre o tanque a fim de diminuir grandes 

perdas do produto por arraste e em seguida lavá-las com um jato d’água para retirar as películas soltas. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O uso de equipamentos de proteção individual como óculos, avental de borracha e luvas e máscara 

contra vapores orgânicos para manusear este produto É OBRIGATÓRIO! 

 

CUIDADO AO MANUSEAR: É CORROSIVO E CONTÊM SOLVENTES! 

 

 

 


