
INSTRUÇÕES

VANTAGENS

•  SEM-DECOLLEUR 
permite descolar  
os antigos  
revestimentos 
rapidamente e sem 
deteriorar o su-
porte de origem.

•  Rendimento muito 
elevado: 1 litro de 
descolador para 
cerca de 300 m2.

CONSEILS DE POSE

Eliminar previamente  
as camadas superficiais 
dos papéis escamáveis.

Deixar penetrar o produto 
(cerca de 10 min) antes  
de retirar com uma 
espátula.

Proteger os pisos antes  
de começar os trabalhos.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
SEM-DECOLLEUR é um produto concentrado a 
diluir, que permite remover facilmente os papéis 
de parede.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.
Mistura de tensioactivos. Líquido translúcido ama-
relo fluorescente.

REVESTIMENTOS ADMITIDOS.
Papéis de parede comuns, espessos ou especiais, 
papéis de parede vinis, vinis expandidos...

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
Evitar o contacto com a epiderme e as projecções 
oculares. Não ingerir. Conservar fora do alcance 
das crianças.

APLICAÇÃO
Diluir o produto em água quente ou fria.
• Papéis de parede comuns: 100 ml de concen-
trado para 10 litros de água.
• Papéis de parede espessos ou especiais: 200 ml 
de concentrado para 10 litros de água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Densidade: 1.06.
• pH: 12 aproximadamente.
• Biodegradabilidade superior a 90%.

ACONDICIONAMENTOS.
Garrafa de 1 litro.

ARMAZENAGEM.
12 meses ao abrigo do gelo e do calor (entre 5 e 35º 
C), na embalagem de origem não aberta.

Aplicar a diluição escolhida sobre o revestimento 
com uma esponja. Deixar agir durante 10 a 15 
minutos. Descolar as bandas uma a uma com o 
auxílio de uma espátula.
No caso de papéis vinis, estriar o revestimento 
com uma escova metálica, a fim de permitir a 
penetração do produto.

SEM-DECOLLEUR
DESCOLADOR DE PAPÉIS DE PAREDE

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

DESCOLADOR  
PAPÉIS DE PAREDE 
DE ALTO  
RENDIMENTO
SEM-DECOLLEUR  
torna o trabalho de 
remoção dos antigos 
revestimentos mais  
eficaz e mais rápido, 
graças à sua formulação 
muito concentrada.  
Permite tratar superfícies 
de 300 m2 com 1 litro.


