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Removedor Spray Tira Fácil
  

O QUE É?

Produto de alta qualidade, for-
mulado especialmente para remoção 
de tintas e vernizes acrílicos de secagem ao 
ar. O Removedor de Tintas Spray Tira Fácil Hydro-
north remove películas de tintas dos mais variados tipos 
de superfícies, apresentando excelente desempenho na remoção 
das tintas sobre acabamentos cerâmicos, cimentados, metais ferrosos e 
não ferrosos. 

INDICAÇÃO:  
produto para remoção de tin-
tas e vernizes em poucos minutos. De-
pendendo da natureza da tinta a ser removida, 
amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibi-
litando a remoção com auxilio de uma espátula, palha de aço ou 
ferramenta similar.

EMBALAGENS
Spray 350ml/250g

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: agite bem o produto antes de usar.
Aplicar em uma ou mais camadas fartas a uma distancia de 10cm a 15cm 
de forma a atingir toda a superfície aplicada.
Aguarde alguns minutos, isto irá provocar o enrugamento da película da 
tinta antiga, possibilitando a sua remoção com uma espátula de aço, palha 
de aço ou ferramenta similar.
O tempo de ação deste removedor dependerá da natureza e do grau de 
dureza do filme da tinta a ser removida.
As tintas sintéticas de secagem em estufas geralmente requerem várias 
demãos do removedor de tinta Spray Tira Fácil. Para iniciar um processo 
de remoção leva de 15 a 30 minutos.
Para limpeza das superfícies e ferramentas utilize um pano embebido com 
solvente adequado, eliminando todo e qualquer vestígio de impurezas ou 
óleos, se necessário lixar a superfície e remover o pó novamente antes de 
iniciar a pintura.

PRECAUÇÕES:  produto inflamável! 
Para aplicação utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs). Con-
teúdo sobre pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia não jogar 
no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. 
Não aplicar ou estocar o produto próximo a fontes de calor ou tempera-
turas superiores a 50°C. Manter esta embalagem devidamente fechada, 
fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de 
calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar 
sempre na posição vertical.

DILUIÇÃO: produto pronto para uso.

CAMADAS (DEMÃOS): aconselha-se a aplicação de 1 ou 2 demãos fartas 
do produto, podendo variar de acordo com as características de cada su-
perfície (porosidade, pintura existente, etc.). 

RENDIMENTO: 
Spray 350ml/250g: até 1,4m² por demão

SECAGEM: 
o removedor de Tintas Spray Tira Fácil, deve ser removido junto com a 
película de tinta que se deseja remover tão logo aconteça o enrugamento 
da mesma.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Remover o excesso de substâncias tais 
como graxa, óleo e/ou umidade, para facilitar o contato do produto com a 

su-
perfície 
aumentado sua 
efetividade.

USO DO LOCAL: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a 
secagem final da pintura.

ARMAZENAMENTO: este produto passou por um rigoroso controle de qualidade 
e as garantias de durabilidade estão condicionadas a armazenagem correta e uso 
adequado do mesmo conforme instruções do fabricante, assim como a observância 
do prazo de validade expresso na etiqueta. Manter esta embalagem devidamente 
fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de 
calor.  Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre 
na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada 
ou perfurada. Embalagem sujeita a deformações se houver empilhamento excessivo.

MANUSEIO DO PRODUTO: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano 
branco limpo, água e sabão neutro.

VALIDADE: 24 meses

COMPOSIÇÃO: parafina, solventes, aditivos, espessantes, e gás propelente Butano/
Propano.

TERMO DE GARANTIA: a garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as 
instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mante-
nha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restrin-
ge-se apenas a reposição do produto.
 
Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Cen-
tral de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.

ATENÇÃO: AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO. 
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO.


