
REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - 
GRAFFITI-EX

Descrição do produto
O graffiti-ex remove películas de tintas dos mais variados 
tipos de superfícies. Possui alto poder de limpeza, 
dissolvendo e removendo as camadas de tintas, mesmo 
aquelas sobrepostas, sem danificar materiais nem 
acabamento de superfície. Para uso interno e externo.

Características
•  Limpeza extremamente forte.
•  Evita a necessidade de nova pintura sobre a superfície.
•  Produto não agressivo.
•  Múltiplas aplicações.

Aplicações
•  Remoção de pichação em fórmicas, plásticos, superfícies 

metálicas pintadas ou não.
•  Remove resíduos de tinta de pincel atômico e canetas 

esferográficas. 
•  Remoção de gomas de mascar endurecidas;
•  É indicado para remoção de tintas comuns, usadas por 

grafiteiros.

Restrições de uso
• Não indicado para superfícies porosas como fachadas de 

cimento, mármores e granitos.

Modo de usar
•  Agite o frasco antes de usar.
•  Aplique o produto sobre a superfície, deixando atuar por 

alguns segundos. 
•  Limpe a superfície com o auxílio de um pano umedecido 

com água, seguindo sempre o mesmo sentido.
•  Em situações mais severas, utilize uma escova não 

metálica, esponja ou estopa para a remoção total dos 
resíduos.

•  O tempo de reação depende do tipo de grafite ou tinta.
•  No caso de remoção de goma de mascar endurecida, 

aplique sobre a superfície e deixe agir por 2 ou 3 minutos. 
Em seguida, retire com o auxílio de uma espátula.

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Impermax.
•  Limpa estofados.
•  Limpador Universal.
•  Tornador Gun.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Remove com eficácia grafite de 
tinta e marcadores.

•  Reduz os gastos com manutenção 
da superfície.

• Remove até mesmo camadas 
sobrepostas de tintas.

•  Não danifica materiais nem 
acabamento de superfícies.

•  Remove pichações, internas 
e externas, além de goma 
de mascar em vários tipos de 
superfícies.
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Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
•  Não reutilizar a embalagem.
•  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
•  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
•  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir. 
•  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site 
www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade 
•  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
•  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
•  Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
•  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmo os destinados a animais.
•  Armazene longe de fontes de calor.
•  Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
•  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. 
embalagem Conteúdo Código

01 unidade 500ml / 365g 0893 136

Estado físico Líquido

Cor Alaranjado 

Odor Característico 

Ponto de fulgor -60°C

Ponto de congelamento -85,9°C

Solubilidade Insolúvel em água 

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Dados técnicos

Importante
• O teste prévio tem como finalidade verificar a 

compatibilidade do produto com o material assim como a 
resistência da pintura na superfície.

•  Para o teste, aplique o produto em um local de difícil 
visualização. Verifique se existe reação do produto com a 
superfície.

•  Caso ocorra reação, não seguir com a aplicação.
•  O tempo de atuação pode variar de acordo com o fundo, 

tipo de pintura e do tempo em que a tinta foi aplicada na 
superfície.
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