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 Marca Registada
As informações mencionadas neste documento, têm como finalidade indicar os parâmetros
gerais de utilização dos produtos, não sendo portanto vinculativas.
Como não podemos ter uma influência directa na aplicação de cada produto que distribuimos,
a nossa garantia limita-se exclusivamente à perfeita qualidade dos produtos em referência, no
momento da sua entrega.
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Âmbito
O Gardostrip Q 7941 é um produto em gel, não inflamável, concebido especialmente para a
eliminação de todo o tipo de graffitis, em todo o tipo de superfícies, eliminável com água.
O Gardostrip Q 7941 aplica-se mediante uma espátula ou pincel sobre a superfície, também em
superfícies verticais, que devido à sua formulação, adere perfeitamente à superfície sem escorrer,
penetrando e favorecendo a eliminação de graffitis em superfícies porosas.
Terminado o tempo de actuação o Gardostrip Q 7941 é eliminado com água.
O Gardostrip Q 7941 utiliza-se:
 Na industria de transportes, para a eliminação de pinturas e graffitis nas paredes interiores e

exteriores dos meios de transporte, tais como: comboios, autocarros, barcos, etc.
 No sector público em geral, na eliminação de pinturas e graffitis, na fachada de edifícios

públicos.

Características físico - químicas
Estado: gel
Cor: incolor a amarelado
Densidade (20 °C): aprox. 0.980 g/cm³
Estabilidade: -10 a + 45 °C claro homogêneo
Ponto de inflamação: > 65ºC

Constituição do Banho
O Gardostrip Q 7941 é utilizado tal qual é fornecido.

Pulverizar ou aplicar o produto tal qual é fornecido, mediante espátula ou pincel. Deixar actuar o tempo
necessário (5 a 20 minutos, dependendo da porosidade da superfície) até que se observe a dissolução
da tinta a eliminar com água a alta pressão.

Natureza dos Equipamentos
O Gardostrip Q 7941 é seguro na maioria dos materiais.
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Condições de Utilização
Temperatura de trabalho: ambiente
Tempo de tratamento: 5 a 20 minutos

Manipulação e protecção ambiental
No transporte, armazenamento, manipulação e utilização de produtos químicos concentrados, assim
como das suas soluções diluídas, devem ser consideradas as regulamentações legais vigentes.
Para informação específica sobre os produtos, consultar a Ficha de dados de Segurança. Os
utilizadores do produto deverão respeitar o código de perigo que figura no rótulo.
Antes de usar o produto é importante que esta documentação, juntamente com a Ficha de Dados
de Segurança seja lida e entendida. A Ficha de Dados de Segurança aconselha-nos sobre todas
as precauções, equipamentos de segurança e os processos necessários para uma utilização
segura e eliminação do produto.

Águas residuais
As águas residuais devem ser tratadas adequadamente, segundo as regulamentações legais
vigentes, antes de serem descarregadas para os colectores municipais.
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