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REMOVER 6
Produto em gel para limpeza de 
graffitis de superfícies verticais

Generalidades Modo de utilização

O REMOVER 6 é um produto em gel  solúvel 
em água indicado para a remoção de 
inscrições e de graffiti. 
A sua consistência torna-o especialmente 
aconselhável para a remoção de inscrições 
e de graffiti de superfícies verticais, às quais 
adere sem deixar halos nem sinais de 
escorrimento. 
Este produto foi especificamente concebido 
para a remoção de graffiti, mesmo que 
muito antigos, e inclusive em condições 
ambientais difíceis, como, por exemplo, a 
baixas temperaturas.
O REMOVER 6 è ideal tanto para superfícies 
lisas como para superfícies porosas.

Faça um teste preliminar, para verificar a 
resistência das superfícies. 
Aplique o produto numa camada espessa, 
com um pano, uma esfregona, um rolo ou 
um pano-esponja, e deixe agir durante 10 a 
20 minutos.
• Esfregue com uma escova, uma esfregona 
ou uma boneca abrasiva, para conseguir 
uma remoção total do verniz.
• Remova a sujidade emulsionada com um 
papel ou um pano, evitando alastramentos.
• Se a sujidade emulsionada tiver tendência 
para secar, pulverize-a com VIS ou 
FUNBALL para completar a remoção, 
inclusive no caso de superfícies porosas, em 
que a sujidade tenha penetrado mais 
profundamente nos poros.
• Enxagúe com água, usando panos e 
esponjas, para as superfícies interiores, ou 
agulhetas de baixa ou alta pressão 
(máquinas de jacto de água), para as 
exteriores.
• Repita a operação se necessário.

Nunca aplique este produto em 
superfícies directamente expostas ao 
sol ou a fontes de calor.

Campos de aplicação

O REMOVER 6 está particularmente 
indicado para a remoção de inscrições e de 
graffiti de edifícios (estações ferroviárias e 
de metro, aeroportos, escolas, condomínios, 
hospitais, instalações desportivas, 
instalações sanitárias, etc.), de material 
circulante e rolante (comboios, 
metropolitanos, eléctricos, tróleis e 
autocarros) e de todas as superfícies 
(fórmica, laminados, policarbonato, metais, 
vidro, cerâmicas, placas sinalizadoras, etc.).
Este produto pode ser utilizado quer em 
superfícies envernizadas ou pintadas em 
estufa, quer em superfícies pintadas com 
tintas e vernizes resistentes a solventes.
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Conservar o produto nos recipientes originais 
fechados.

Nocivo por inalaçâo e ingestâo. Irritante 
para as vias respiratórias e pele. Risco de 
graves lesôes oculares. Em caso de 
contacto com os olhos, lavar imediata e 
abundantemente com água e consultar um 
especialista.

embalagens de 5 lt.

Dispositivos de protecção 
individual

Luvas de borracha 
ou PVC 

Óculos de segurança 

COMPOSIÇÃO
tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, 
espessantes

ASPECTO FÍSICO gel incolor
PERFUME característico 
PESO ESPECÍFICO 1,0
TEOR DE ATIVOS 100 %
SOLUBILIDADE NA ÁGUA completa

Características técnicas
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