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Boletim Técnico
Sparlack Pintoff
Classificação: Conforme norma NBR 11702 07/2010 da ABNT tipo 4.7.4.
Descrição: Pintoff é um removedor de fácil aplicação, pronto para uso e elevado poder de
remoção de tintas e vernizes de secagem ao ar, dos tipos sintéticos ou óleo. Em poucos
minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece e provoca enrugamento da
tinta antiga, possibilitando sua remoção com auxílio de uma espátula ou palha de aço. Pintoff
remove películas dos mais variados tipos de superfícies, como: ferro, aço, madeiras, pisos, etc.
Indicação: Indicado para remoção de tintas, tais como: esmaltes de base alquídica, vernizes,
nitrocelulose, acrílica.
Não é apropriado para remoção de tintas de estufa ou catalisadas (dois componentes), como
epóxi e poliuretano.
Observação: No caso de aplicação sobre superfícies porosas, como madeira, cerâmica e etc,
embora o Pintoff não afete as suas características originais, antes da nova pintura, a superfície
deverá ser bem limpa e lixada, a fim de evitar deficiência de secagem e defeitos no
acabamento, dos novos produtos que vierem a ser aplicados.
Propriedades físico-químicas
Cor: Branco

Viscosidade: Não aplicável

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,827 - 0,867 g/cm

Sólidos/Volume: 2,50 – 4,50 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 777,41 g/l

Sólidos/Peso: 4,00 – 6,00 %

Ponto de fulgor: 20º C
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Informações técnicas
Composição: Produto à base de hidrocarbonetos parafínicos saturados, solventes aromáticos,
álcoois, cetonas, além de aditivos. Não contém soda cáustica, produtos ácidos ou substâncias
corrosivas.
Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 5L e 1L.

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade
Dados de aplicação
Diluente: Não aplicável.

Diluição: Pronto para uso.

Rendimento: Varia de acordo com a espessura
aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e
técnicas de aplicação.

Nº de Camadas: Aplicar uma ou mais
camadas fartas.

Acessórios de Aplicação: Pincel ou trincha.

Limpeza: Limpar
Redutor Sparlack

Secagem: Não aplicável.

Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou
acima de 40ºC e umidade relativa do ar
superior a 85%.

as ferramentas

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas
Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem
apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2015

com

o

