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1 - TYTAN PROFESSIONAL Cleaner Removedor de espuma é um Removedor Universal. 
Para a limpeza  de Poliuretano não curado. É um solvente desenvolvido para remover espumas 
de poliuretano ou adesivos. Ele é útil para a limpeza de válvulas de latas e pistolas aplicadoras 
de espuma PU. Apropriado para remover resíduo de espuma não curada. O removedor é 
excelente para desengraxar superfícies de metal antes da aplicação de silicones e poliuretano. O 
propelente usado é inofensivo para a camada de ozônio. 
 
2 – USOS 
 
- Dissolver espumas de poliuretano de componente único e adesivos 
- Limpeza de equipamento 
- Desengraxar superfícies de metal antes da aplicação de silicones e espumas 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Excelente para remover espumas de poliuretano não curado e adesivos 

 Apropriado para a limpeza de pistolas aplicadoras e válvulas de pistolas 

 Apropriado para a limpeza de válvulas de latas 

 Desenvolvido para uso múltiplo 

 Propelentes inofensivos para a camada de ozônio, livre de CFC e HCFC. 
 
4 - DADOS TÉCNICOS: 
 

CONTEÚDO LÍQUIDO  500 ml 

SOLVENTE  Acetona  70-80% 

PROPELENTE  Propano/butano/isobutano  25% 

 
 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 
5.1- Aplicação manual: fixar o bico incluso na válvula do Removedor. Pressione a válvula da 
lata e limpe as manchas de espuma de PU ou adesivo com o removedor. Remova as manchas 
com um pano seco. 
 
Aplicação com pistola: desrosqueie a lata de espuma de PU da pistola aplicadora. Pressione o 
gatilho para remover o resíduo de espuma. Fixe o bico pulverizador incluso na válvula do 
removedor. Pulverize o removedor na válvula da lata de espuma PU e no adaptador da pistola. 
Remova o bico e rosqueie a lata do removedor na pistola. Pressione o gatilho da pistola várias 
vezes. 
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6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil em prateleira garantida de 36 meses da data de fabricação quando armazenado em 
embalagem original, lacrada e em temperaturas entre +5 e +25ºC. O produto deve ser 
armazenados de acordo com as regras de armazenagem de substâncias inflamáveis.  
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
O produto é altamente inflamável. Use-o somente em áreas bem ventiladas e longe de fontes de 
ignição. Não fume enquanto fizer a aplicação. Use de acordo com as regras de segurança para 
fogo e de substâncias inflamáveis. O produto tem certificado PZH. A Folha de Dados de 
Segurança é disponibiliza sob pedido.  
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 
 
 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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