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_________________________________________________________________________________

Elimina as colas instantâneas (cianoacrilatos)
e a maioria das outras colas
_________________________________________________________________________________
Descrição do produto

O Produto de limpeza de colas Loctite é um gel de
limpeza à base de um eficaz solvente que elimina os
resíduos endurecidos de SuperCola 3 (cianoacrilato) e
de muitos outros adesivos.
O Removedor de Colas Loctite não danifica a maioria
das superfícies. No entanto, pode danificar e
descolorar tintas, coberturas e vernizes.
Plásticos: Não é adequado para ABS. Pode provocar
fendas em PMMA (plexiglas) e em PC (Policarbonato)

Propriedades

Não pinga
Não é volátil
Apresenta um leve odor
Não é inflamável
Incolor

Campo de aplicação

Limpeza dos restos de adesivos instantâneos e de
muitos outros. Também elimina restos de tinta da pele.

Instruções de utilização
A: Cianoacrilato endurecido

1. Verificar se a superfície é danificada pelo Removedor
de Cola aplicando-o numa pequena zona não visível. No
caso de se tratar da limpeza de plásticos, deve verificar
previamente qual o tipo de plástico em questão, para ter
em consideração os avisos dados acima.
2. Aplicar a quantidade de Removedor de Cola Loctite
suficiente para cobrir o resíduo de cola ou mancha.
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3. Colocar uma almofada com um pano absorvente ou
um lenço de papel dobrado sobre o Removedor de Cola
Loctite. Se a mancha foi provocada sobre tecido, colocar
o pano absorvente ou o lenço de ambos os lados.
4. Deixar repousar durante algumas horas ou, de
preferência, durante a noite.
5. Retirar e deitar fora a almofada absorvente, a qual
deve conter o resíduo de cola dissolvido.
6. Limpar a área com um lenço molhado ou com um
pedaço de pano.
7. Por último, enxaguar ou lavar a área afetada com água
e deixar secar.
8. Com manchas difíceis ou depósitos grossos de cola,
será necessário repetir o mesmo procedimento.
Conselho de utilização

O Removedor de Colas Loctite pode deixar,
ocasionalmente, sinais de resíduos de pó branco em
alguns tecidos, inclusivamente, depois de terem sido
eliminadas todas as manchas de cola. Serão necessários
um ou mais ciclos de lavagem para a eliminação
completa deste resíduo.

B: Pele colada

1. Aplicar o Removedor de Cola Loctite sobre a linha
unida.
2. Deixar passar alguns minutos para que a cola
amoleça.
3. Gradualmente e com cuidado, separar a pele colada e
deixar que o Removedor de Cola Loctite penetre
progressivamente, durante alguns minutos, até que
acabe de dissolver o adesivo. Não salte este passo, uma
vez que isso pode levar à danificação da pele.
4. Assim que tiver descolado, deve lavar com água e
sabão.

Aviso

O Removedor de Cola Loctite irrita os olhos.
Manter fora do alcance das crianças.

Apresentação:

Bisnagas de 5 g.

Condições de armazenamento:

Manter em local fresco.
Fechar bem depois de utilizar.

Prazo de validade:

O prazo de validade deste produto, conservado dentro da
sua embalagem original fechada e em corretas condições
de armazenamento, é de 18 meses.
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Importante

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e em ensaios de laboratório. Devido à grande
diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que se encontram fora do
nosso controlo, voltamos a alertar para a necessidade de serem efetuados, para cada caso, ensaios práticos e
controlos suficientes para garantir a adequação do produto a cada aplicação concreta. A cobertura da nossa
garantia estende-se unicamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, os quais são submetidos a controlos
analíticos rigorosos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades.

HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente
Bloco 1/2
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Telefone: (+351) 21 957 81 60
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