
 
 

 
INDICAÇÕES DE USO 

Utilizado para o recobrimento de estruturas metálicas. 
(PPR´s e protocolos). 

  

CARACTERÍSTICAS 

✓ Já vem pronto para uso. 

 

EMBALAGENS 

Embalagem com 1 unidade de 10ml. 

Disponível nas cores: Neutro, Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Escuro, 
Dentina 60, 62 e 66. 

 

COMPOSIÇÃO 

Água / Poli(acetato de vinila) / Corantes / Essência Artificial 

 

INSTRUÇÃO DE USO 

Agitar bem antes de usar. 

A peça a ser recoberta deve estar sempre limpa, livre de gordura, poeira ou resíduos. 

O metal pode ser aquecido a partir de 35°C limitado a 60°C, para acelerar o processo da secagem (pode-
se aquecer o metal mergulhando em água fervente ou colocando próximo a boca do forno). 

Em seguida aplicar uma demão bem fina de Opaclean e aguardar a secagem ao toque (+/- 10 minutos 

em temperatura ambiente de 23°C), o tempo varia de acordo com a temperatura do metal. 

Se necessário, aplicar outra demão e aguardar a secagem total (certificar se ao toque manual não 
ocorre aderência aos dedos). 

Sugestão: Para obter-se uma secagem total, mais rápida, pode-se colocar a peça opacificada próximo à 
uma fonte de calor. 

Exemplo: Boca do forno ou exposição ao sol por alguns minutos (até a secagem vista pelo toque de 
dedos) 

 

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 

✓ Conservar a embalagem sempre fechada em local refrigerado ao abrigo de luz e calor. 
✓ Caso tenha contato com os olhos lavar com água em abundância e procurar ajuda médica. 
✓ Não aplicar nenhum material sobre a peça (resina/cera) enquanto não houver a secagem total. 
✓ Não aplicar nenhum tipo de liquido sobre a peça opacificada antes da secagem total. 
✓ Incompatível com álcool ou solventes. 

 

VALIDADE: 2 anos após data de fabricação. 

 

ANVISA Nº: 81912539003 
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