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FT – FICHA TÉCNICA 

Limpador de Espuma Curada Tytan Profissional 
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1 - Tytan Limpador de Espuma Curada é um agente de limpeza profissional eficaz. Ele remove 

espuma de poliuretano curada (endurecida). O produto é perfeito para a limpeza de todos os 

tipos de superfícies como PVC, madeira, pedra, cerâmica, concreto, epóxi, aço, estofamento, 

roupas, vestuário de trabalho, mãos, etc... O limpador de espuma curada funciona 

instantaneamente sem danificar a superfície a ser limpa. 

 

 
2 – USOS 
 

- Dissolver espumas de poliuretano curada de componente único  
- Limpeza de batentes, ar condicionado, paredes (tintas a base de pu deve ser testado antes 
pois pode dar diferença na coloração) 
- Limpeza de todos os tipos de superfícies como PVC, madeira, pedra, cerâmica, concreto, 
epóxi, aço, estofamento, roupas, vestuário de trabalho, mãos, etc... 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Excelente para remover espumas de poliuretano curado  

 Apropriado para a limpeza de vários substratos da construção civil 

 Desenvolvido para uso múltiplo 

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

Temperatura do recipiente [° c] + 5-+ 25 
 

Temperatura ambiente/ 
superfície [° c] 

+ 5-+ 25 
 

 
 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
Antes da aplicação, leia as instruções de segurança apresentadas no final do TDS e na MSDS. 

• Antes de iniciar a aplicação, agitar vigorosamente a embalagem. Aplique Spray de espuma 

curada tytan CFR e aguarde 3 minutos. Limpe a espuma com um pedaço de pano ou uma 

escova. Repita o processo se a espuma não foi removida completamente. No caso de uma 

espessa camada de espuma, corte o excesso de espuma com uma lâmina e pulverize o 

produto no resíduo. 

• Teste primeiro o produto em uma área oculta. Tenha cuidado com a limpeza mecânica em 
superfícies envernizadas ou laca para não friccionar. 

• Não esfregue o produto na superfície limpa 
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• Cuidado! O produto remove a espuma de poliuretano curada, não o resíduo do isocianato 
(endurecedores de espuma, o mais geralmente uma substância marrom, amarela ou âmbar 
similar ao plástico; extremamente difícil de dissolver). 

 
6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
O produto mantém sua usabilidade dentro de 18 meses a partir da data de fabricação, desde 
que seja armazenado em embalagem original em local seco em temperatura entre + 5 ° c /+ 
25 ° c. 

As informações detalhadas de transporte estão incluídas na ficha de dados de 
segurança de material (MSDS). 

 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
O produto contém ingredientes minerais, que podem irritar a pele e os olhos. Armazene longe 

das crianças. Use EPI (luvas) apropriados. Se o produto entrar em contato direto com os 

olhos, lave-os com água abundantemente. Consulte o médico se o produto for engolido. 

 
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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