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Decapagem de superfícies, tratadas com ceras acrílicas metalizadas e outras ceras

velhas, tais como: pavimentos de tijoleira, mármore, madeira, linóleo, etc..

Acção fácil e rápida. Remoção de ceras acrílicas de forma expedita. Aplica-se antes

de renovar o tratamento.

Também pode ser utilizado como detergente para eliminar a sujidade persistente.

Produto pronto a aplicar.

produtos especiais

utilização

decatop

suporte

• Barro;

• Cerâmica (tijoleira);

• Madeira;

• Linóleo;

• Superfícies tratadas com cera 

acrílica metalizada;

• Mármore, ...

decapante de ceras
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ceras



Evitar o contacto com a pele.

Recomenda-se a prática de ensaios prévios.

Deixar secar bem o suporte antes de aplicar um novo revestimento.

composição e 
características
Composição:

Produto constituído por

tensioactivos, dissolventes e agentes

de superfície.

Características:

pH: 10,5.

Tempo de actuação: 20-30 minutos.

Massa volúmica: 1000Kg/m3.

Solubilidade: Solúvel em água.

recomendações

produtos especiais

decapante de ceras
decatop ceras
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consumo
200ml/m2.

apresentação

Embalagem de 5 litros.

conservação

2 anos em embalagem fechada e ao

abrigo do gelo e do calor.



Aplicar sobre a superfície encerada e deixar actuar durante alguns minutos. Inicia-se um

processo de ruptura do filme de cera formando-se farripas de polímero que são facilmente

removíveis.

Depois de removida toda a cera (por exemplo com uma talocha de limpeza, pano ou esponja) 

deve enxaguar-se muito bem toda a superfície. Se necessário repetir esta operação.

Lavar com água limpa ou um detergente neutro (detergente de limpeza).

Deixar secar bem a superfície e voltar a aplicar a cera ou qualquer outro revestimento.

produtos especiais

aplicação

decapante de ceras
decatop ceras
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