
  

Toalhitas 

SAG 

Removedor de 

graffiti. 

 

Contém um 
removedor de graffiti 

forte e eficiente 
absorvido em 

toalhitas. 

Toalhitas SAG 
 

São toalhitas usadas para a maior parte da tinta em spray e tinta permanente, 
para uso exterior e interior. 

É usado em superfícies pintadas ou delicadas. O solvente presente nas toalhitas é 
biodegradável e seguro para usar.  

Remove eficientemente tinta em spray e marcadores de tinta permanente 

Instruções de uso 
 
Usado em pinturas industriais ou em superfícies delicadas. 

Não usar em acrílico. 
Tirar uma toalhita e remover o graffiti. No caso de o graffiti ser grande tentar sempre usar a parte limpa da 

toalhita para evitar manchas, apos a remoção lavar a superfície com água. 
 

Nota! As toalhitas SAG podem ser usadas na maior parte das superfícies, mas e sempre aconselhável fazer 

um teste numa pequena parte da superfície. 

 
Dados técnicos 

Toalhitas absorvidas em solvente 
Embalagem: 50 folhas por caixa. 

Suave odor a solvente. 
Contém Dimetil sucinato, 2-Butoxyetanol. 
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Armazenamento 

 
Livre de gelo se armazenado na embalagem original. 
Duração: Aproximadamente 24 meses se guardado num recipiente fechado. 

 

Precauções 
 

Luvas protetoras. Óculos de proteção. 
 
 

Simbologia: Perigo 

 
Irritações na pele e irritações graves nos olhos. 
 

Para mais informações, consultar a MSDS 
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