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REMOVEDOR DE ADESIVO ROLIC R-10
O REMOVEDOR DE ADESIVO ROLIC R-10 é muito para a remoção de resíduos de adesivo em
matrizes serigráficas, bem como a remoção e limpeza de anéis de cilindros serigráficos.
APLICAÇÃO



Em matrizes serigráficas


Umedecer a matriz serigráfica com REMOVEDOR DE ADESIVO ROLIC R-10 com o
auxílio de uma tecido ou estopa (sempre usando EPI’s) em toda aérea;



Deixar bem molhada, bem umedecido toda região por uns 5 a 7 minutos para o
amolecimento do Adesivo;
Depois esfregar com uma espátula ou uma escova para remoção total da cola e do
matriz;







Se não remover completamente, repetir o procedimento uma ou duas vezes, pois dependendo
do tempo que foi adesivado, poderá dificultar um pouco a remoção;







COLORAÇÃO

Em cilindros serigráficos

Para remoção do anel
* Com o auxílio de um vasilhame, encher de REMOVEDOR DE ADESIVO
ROLIC R-10 até o ponto que cubra toda a superfície de colagem do anel;
* Colocar o cilindro na vertical, observando se o anel está completamente
submerso pelo produto,
* Deixar o produto agir por 30 minutos;
* Já estará descolado.


Para limpeza do anel
* Em um recipiente, colocar os anéis e encher de REMOVEDOR DE
ADESIVO ROLIC R-10 até o ponto que esteja submerso;
* Aguardar por 30 minutos;
* Em seguinte, com o auxílio do lava jato, faz-se a remoção do adesivo.

Incolor.

CONSITÊNCIA

Líquido.

INDICAÇÕES DE
PERIGO/
PROTEÇÃO
DO AMBIENTE

Verificar Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

20 litros

ARMAZENAGEM

1 ano (a 20-25°C em embalagem original bem fechada).

Este boletim técnico é informativo, logo uma obrigação legal não pode ser derivada a partir dele. Nossos produtos estão sujeitos a
constante controle de qualidade. Devido as diferentes condições de aplicação do produto, por quaisquer danos, nenhuma
responsabilidade pode ser aceita.

______________________________________________________________________________

