
PRODUTO

Solução Desengraxante
7MP005 / 7MP006 / 7MP007

FICHA TÉCNICA

INDICAÇÃO DE USO

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produto indicado para remoção de resíduos tais como gordura, graxas ou outras 
impurezas que podem prejudicar a perfeita aderência dos Fundos, Primers, Massa e/ou 
acabamento final da pintura.

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda. 
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP 

+55 11 4092 7777  |  SAC 11 0800 777 0777 
www.maxirubber.com.br

Solventes diversos.

VANTAGENS

Produto com alto poder de remoção de graxas, gorduras e resíduos em geral.
Produto pronto para uso.

APLICAÇÃO   

• Umedecer um pano e aplicar com movimentos lineares. Em 
seguida passar um pano seco e limpo. Este procedimento é 
recomendado após a remoção de pinturas antigas e todos e 
quaisquer lixamento, assim como, qualquer tipo de manuseio 
da superfície. 
• Após a limpeza utilize os produtos da Maxi Rubber.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.



DICAS

• Não utilize o produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol, evitando a diminuição 
do seu poder de remoção. 
• É recomendável a utilização de máscaras, luvas e óculos de segurança.

SAÚDE E SEGURANÇA

• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
• Favor consultar FISPQ. 
• Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
• Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear 

o produto.
• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e 

partículas ao aplicar o produto.  

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado 
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e 

conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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