Remoção de esmalte

da
Montana

Não
escorre

Forte
remoção

Remoção de verniz/stain

Baixo
odor

Nunca foi tão fácil
voltar ao original
Desempenho
superior

Rendimento: varia de 3 a 6m2/l ou 200 a 400g/m2,
dependendo da quantidade de camadas do revestimento
a ser removido.
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Fácil
aplicação

Montana Química S.A.

R. Ptolomeu, 674 - 04762-040 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3201-0200 – Fax: (11) 5521-2137
montana@montana.com.br
www.montana.com.br

SAC 0800-167667
de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17h

Para mais informações, solicite o boletim técnico.

Gel removedor para:
Esmaltes • Vernizes
Stains • Texturas
Uso profissional
Indústria • Construção civil
Repintura automotiva

Passo a passo:

Passo a passo:
Remoção de Texturas.

Remoção de Pintura Automotiva Original **

2

Fornecido em
embalagens de
4kg e 1kg.

1
2

1
Aguarde entre 3 e 15 minutos para
que o produto reaja. Remova com
uma espátula ou escova.

Striptizi Gel é o inovador e eficaz removedor gel da Montana.
Indicado para remoção de esmaltes, stains, primers, vernizes e
seladoras, além de texturas de parede e pintura automotiva. Remove
produtos de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica, poliuretânica e
epóxi de uso imobiliário.
Devido a sua fórmula gel, Striptizi é mais concentrado, rende mais e
não escorre, o que evita o desperdício. O produto pode ser utilizado
em superfícies verticais, como portas, janelas, cercas, fachadas de
madeira, portões de madeira, ferro e outros materiais, e horizontais,
como pisos, pedra, alvenaria ou cimentado. Remove, com eficiência,
a maioria dos produtos disponíveis no mercado, mesmo que a pintura
já esteja envelhecida.
Striptizi é também um poderoso e prático auxiliar na remoção de
pintura automotiva original. Remove tintas automotivas com a mesma
eficiência com que o faz em acabamentos de madeiras, paredes e
grandes áreas. O produto remove a tinta do metal e do plástico,
como por exemplo, dos párachoques, sem danificar o material, por
não conter componentes corrosivos em sua fórmula.

Misture bem o produto e, com uma
trincha, espalhe camadas espessas
sobre a película a ser removida.
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Misture bem o produto e, com uma
trincha, espalhe camadas espessas
sobre a película* a ser removida.
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Aguarde entre 3 e 20 minutos
para que o produto reaja.
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Passe um pano limpo com tíner
para eliminar resíduos e vestígios do
produto. Deixe secar de 3 a 5 horas.

Remova com uma espátula.
Passe um pano limpo com tíner
para eliminar resíduos e vestígios
do produto.

Atenção: siga as recomendações e precauções de uso contidas no rótulo.
Use sempre óculos de proteção e luvas.
* Pinturas sobrepostas, muito velhas e endurecidas poderão exigir mais
aplicações para remoção total.

**No caso de remoção de repintura, se necessário, reaplique o produto, pois as camadas de
tinta mais grossas podem ter a remoção mais lenta.

