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REMOVEDOR DE SILICONE 
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Observação: Esta ficha técnica substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos 
ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande 
número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados 
obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites 
quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal 
reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio. 
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Dados técnicos: 
  

Base Mistura de solventes  

Consistência Gel estável 

Densidade (DIN 53479) 0,875 g/ml 

Viscosidade 1.400 ± 600 Poise 

Solubilidade  
Insolúvel na água 
Solúvel em hidrocarbonetos 

    
  
Descrição:   
Removedor de Silicone é um produto em gel, 
pronto a usar, para a limpeza de silicone já 
polimerizado. 
 
Características:  

 Ação rápida 

 Não pinga (gel) 

 Específico para silicone 
 
Aplicações:  

 Remover selantes antigos de diferentes 
substratos 

 Remoção e limpeza de juntas antigas antes de 
fazer uma nova selagem 

 Eliminar manchas de silicones 
 
Apresentação: 
Cor: transparente 
Embalagem: frasco de 100mL  
 
Conservação: 
4 anos na embalagem fechada, conservada em 
local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C 
e +25°C.  
 
Superfícies:  
Tipo: metais com revestimento de superfície em 
cerâmica, contraplacado, superfícies pintadas, 
vidro, alumínio e alguns materiais sintéticos (não 
utilizar sobre nylon, PMMA,…) 
Estado da Superfície: seca 
Tratamento prévio: nenhum 

Recomenda-se a realização de um teste prévio de 
compatibilidade sobre cada suporte. 
 
Modo de Emprego: 
Método: A superfície deve estar seca. Não usar na 
eminência de chuva. Remova o máximo de silicone 
possível, com uma faca afiada. Aplicar uma 
camada de Removedor de Silicone sobre a 
superfície a limpar. Deixar atuar durante, no 
mínimo, 10 minutos.  
Remover o selante com uma espátula ou com um 
pano seco. Verificar se saíram todos os resíduos 
de silicone. Se necessário, repetir a aplicação.  
Temperatura de aplicação: max. 30°C 
Produto de limpeza: white spirit 
 
Conselhos de higiene e de segurança:   
Respeitar as regras usuais de higiene e segurança 
no trabalho. Garantir que haja uma boa ventilação 
no posto de trabalho. Utilizar luvas e óculos de 
proteção. Em caso de contacto com a pele, 
enxugar em abundância com água e sabão. 
Consultar a etiqueta do produto para mais 
informação. 
 
 
Observações: 
O Removedor de silicone pode causar manchas 
em materiais porosos. 
Dada a grande diversidade de materiais sintéticos 
e de pinturas, aconselha-se fazer uma prova prévia 
num local que não chame à atenção para evitar a 
incompatibilidade. 

 
 


