
INFORMATIVO TÉCNICO

REMOVEDOR 
DE EMULSÕES 
(DECAPANTE)

INSTRUÇÕES PARA USO:
APLICAÇÃO DIRETA (HORIZONTAL OU VERTICAL): HB50 LIQUIDO, HB50 LIGHT GEL e HB50 PASTA
1 - Com a matriz sem resíduos de tinta, molhar a matriz com água e aplicar o Removedor HB 50 com uma brocha de nylon em ambos
os lados da matriz.
DICA: Se a matriz estiver suja com tinta, utilize primeiro os removedores HB52 ou as linhas Variopress e Varioclean S, para eliminar os resíduos que 
formam uma barreira que impedem a ação HB50.

2 - Deixar atuar por aproximadamente 2 minutos e então lavar com jato de água de alta pressão.
DICA: Em certos casos, quando a emulsão estiver endurecida, deixar atuar por períodos maiores. Não deixar o produto secar na matriz.

APLICAÇÃO POR IMERSÃO: HB50 LIQUIDO CONCENTRADO e HB50 PÓ
CONCENTRADO: Diluir 1 litro de HB 50 Líquido Concentrado em 4 a 9 litros de água.

PÓ: Dissolver 100 gramas do HB50 pó (1 envelope) em 10 litros de água. Para emulsões catalisadas ou resistentes a água, dissolver
100 gramas de pó em 5 litros de água, para obter um removedor mais ativo.

1 - Com a matriz sem resíduos de tinta, submergir na solução de HB50 por aproximadamente 5 minutos e então lavar com jato de
água de alta pressão.
DICA: Em certos casos, quando a matriz estiver muito endurecida, deixar atuar por períodos maiores ou usar uma solução mais concentrada.

Inflamável
Cor
pH

Não
Vermelho claro

2-3
Solubilidade em água Solúvel

CARACTERÍSTICAS:
• Remoção rápida, fácil e sem cheiro (não contém cloro) de emulsões

diretas e filmes capilares de matrizes.
• Pode ser aplicado tanto na vertical (matrizes de grandes dimensões)

como por imersão
• Os Removedores HB 50 pó e líquidos concentrados permitem

preparar soluções, com concentrações de acordo com sua
necessidade.
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PRODUTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE
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CUIDADOS:
Leia a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) antes de
usar os produtos. Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água corrente,
abrindo bem as pálpebras. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com
água corrente e sabão neutro.

HB50 Liquido, HB50 Light Gel e HB50 Pasta:
Advertências de perigo:
Não se aplica.
Recomendações de prudência:
Não se aplica.

HB50 PÓ:
Advertências de perigo:
H272 Pode agravar incêndios; comburente
H301 Tóxico por ingestão.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Recomendações de prudência:
P221 Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. 
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. 
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

HB 50

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possível. Continuar a enxaguar. 
P405 Armazenar em local fechado à chave. 
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/
nacional/ internacional.

OBSERVAÇÕES:
As informações contidas nesta brochura representam o melhor do nosso conhecimento
atual, porém o uso indevido não nos torna responsáveis. Recomendamos testar antes
de usar o produto. Apenas para uso industrial.


