
Ficha Técnica - Versão 4.0 – Abril ’20

EMBALAGEM:
O produto é fornecido em embalagem de 

aerossol de 600 ml com 500 ml, com 
adaptador e válvula que podem ser 

ajustados. 
12 u/caixa

ARMAZENAGEM:
As latas devem armazenar-se e transportar-

se na posição vertical. 
Conservar em lugar fresco e seco, a 
temperaturas entre +5°C e +30°C.

A vida útil é de 12 meses na embalagem 
original não aberta, em lugar fresco e seco e 

protegidas da luz solar directa, a 
temperaturas entre os +5ºC e +30ºC.

Evitar o congelamento. 
Os aerossóis não devem ser armazenados 
nem transportados acima de +50ºC nem 

próximos de fontes de calor.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ R-47 é um solvente em spray que contem um propulsor ambientalmente
seguro, o que não prejudica o ozono, 100% livre de CFCs.

OLIVÉ R-47 é um spray de limpeza para a remoção de espuma não curada
aplicada na construção, tanto em ferramentas quanto em superfícies.

PROPRIEDADES:

• OLIVÉ R-47 contém mais agente activo e menos propulsor.

• Dissolve a espuma não curada.

• OLIVÉ R-47 pode ser usado em qualquer ângulo.

APLICAÇÕES:

OLIVÉ R-47 é usado para remover da roupa e
ferramentas a espuma não curada aplicada na
construção, bem como para a limpeza imediata
do interior e exterior da pistola dispensadora
após o uso.

OLIVÉ R-47 é utilizado para a limpeza durante
os trabalhos de construção da espuma não
curada aplicada em aduelas de janelas,
parapeitos, portas, batentes, …

OLIVÉ R-47 não é adequado para a remoção de
espuma curada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solvente: Acetona

Propulsor: Éter dimetílico

Cor: Sem cor

Temperatura de aplicação: De -10ºC a +30ºC

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

A. LIMPEZA DE SALPICOS:

Salpicos podem ser facilmente removidos.

Usar o bico de pulverização da embalagem para remover a espuma da roupa e das superfícies. Para o fazer, coloque a válvula
de pulverização vermelha no bico e espalhe suavemente sobre as peças sujas.

Em caso de superfícies delicadas ou estruturas complexas, experimente o limpador antes, numa peça que não seja visível.
Remova a espuma dissolvida esfregando, se necessário.

B. LIMPEZA DA PISTOLA:

Limpe as partes externas da pistola dispensadora com a válvula de pulverização vermelha.

Para limpar a pistola de espuma a partir do interior, conecte o recipiente do limpador à pistola, segurando o punho da pistola
com uma mão e rodando o recipiente vertical com a outra.

Certifique-se de que a arma não aponta para as pessoas quando você a rodar.

Só depois de conectar, rodar a embalagem junto com a pistola até à posição de trabalho, ou seja, ao contrário. Agitar o
recipiente e limpar a arma premindo o gatilho, até que não exista espuma na saída do produto. Se necessário, repita o
processo 2 ou 3 vezes até o solvente sair limpo do bocal.

Após a limpeza, retire o limpador imediatamente da pistola. Um contacto prolongado pode danificar a pistola.

Nunca limpe a pistola com água nem a desmonte.

Não use objectos afiados nem pontiagudos para a limpeza da pistola.

A espuma curada não pode ser removida com OLIVÉ R-47.

C. LIMPEZA:

Cobrir com absorvente inerte (por exemplo areia). Recolher e colocar num contentor adequado ou deixar vaporizar.
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Segurança:

Manejar com especial cuidado já que o limpador contém gás inflamável. Manter afastado de qualquer fonte de ignição. Não
pulverize em chamas ou em qualquer material incandescente. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Evite fumar e
eletricidade estática.

Não inalar o spray. Os vapores podem causar tonturas ou vertigens.

Armazenar e usar em áreas bem ventiladas. Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto com os olhos,
enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico se a irritação persistir.

Manter fora do alcance das crianças.

As Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de dados de segurança (SDS).

Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com
base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é
adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a
realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.

A Krimelte garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por
nós e usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as
nossas Condições Gerais de Vendas e Fornecimento.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com
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