
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Remoção de adesivos velhos, à base de resinas 
naturais e sintéticas, e de vernizes.

Alguns exemplos de aplicação
•	 Limpeza de adesivos velhos de pavimentos em 

mármore, cerâmica, madeira, betão, barramentos 
cimentícios, metal, etc.

•	 Limpeza de adesivos velhos de revestimentos em 
cerâmica, mosaico, mármore, betão, madeira, gesso, 
metal, fibrocimento, etc.

•	Remoção de vernizes de superfícies em metal, 
madeira, betão, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O Pulicol 2000 é constituído por uma mistura de 
solventes não clorados que se apresenta sob forma de 
um gel facilmente aplicável com espátula ou a pincel e 
com um cheiro muito contido.
A sua composição, isenta de cloreto de metileno, torna 
o produto conforme o regulamento EU n. 276/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de maio 2009 
relativamente às restrições da colocação no mercado e 
da utilização de cloretos de metileno.

Pulicol 2000 tem um elevado poder descolante sobre a 
película de adesivos e vernizes à base de resinas logo 
após poucos minutos da aplicação.

AVISOS IMPORTANTES
•	Não misturar Pulicol 2000 com água.
•	Não utilizar para a limpeza de suportes que podem 

sofrer a ação de solventes, como por exemplo: alguns 

materiais plásticos (borracha, PVC), superfícies 
tratadas com esmaltes decorativos não resistentes 
aos solventes, pavimentos em madeira envernizados.

•	Não utilizar para vernizes a fogo porque é pouco 
eficiente.

MODO DE APLICAÇÃO
Espalhar o Pulicol 2000 com uma espátula ou com 
pincel sobre os restos de cola (ou vernizes) que se 
desejam remover; esperar 2-3 minutos em função do 
tipo de verniz ou cola a remover e eliminar tudo com 
espátula lisa e com máquina de pressão de água. Se 
a superfície for lisa e não absorvente, por exemplo 
mármore ou cerâmica, enxaguar novamente com água 
abundante. Se a superfície for absorvente e/ou rugosa, 
por exemplo betonilhas cimentícias ou barramentos, 
eliminar os restos mediante lixagem ou escova metálica. 
No caso de superfícies em madeira, não lavar, mas 
simplesmente lixar.
O tempo necessário para a remoção é em função do 
tipo de adesivo e da sua espessura, por exemplo:

Adesilex F57 requer alguns minutos

Adesilex V4 requer alguns minutos

Adesilex G19 requer cerca de 30 minutos

Adesilex G12 requer cerca de 45-60 minutos

CONSUMOS
Os consumos variam em função da quantidade e do 
tipo de adesivo: indicativamente, pode-se considerar um 
consumo de cerca de 0,3 kg/m².

Gel com solventes  
para remover adesivos 
e vernizes
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EMBALAGEM
Latas de 2,5 e 0,75 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
PARA A PREPARAÇÃO E A 
COLOCAÇÃO EM OBRA
Pulicol 2000 é altamente infamável. 
Recomenda-se de armazenar longe de 
chamas e fontes de ignição, não fumar, 
evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas e 
trabalhar em áreas bem ventiladas. 
Durante a aplicação, recomenda-se de usar 
luvas e óculos de proteção e de tomar as 
precauções habituais na manipulação dos 
produtos químicos. No caso de contacto 
com os olhos ou a pele lavar imediatamente 
e abundantemente com água e consultar o 
médico.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso  
site www.mapei.com

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência: gel

Cor: branco opalescente

Massa volúmica (g/cm³): 0,98

Inflamabilidade: sim

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC - 50% H.R.)

Tempo de espera para a remoção: de 2 a 3 minutos consoante o tipo de adesivo ou verniz

Temperatura de aplicação: de +8ºC a +35ºC

Consumo (kg/m³): 0,3
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O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com


