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STACCATUTTO 
para eliminação de graffitis, pastilhas elásticas e colas 

O STACCATUTTO é um produto em aerossol, à 

base de solventes, que dissolve e remove 

manchas e resíduos de graffitis, tinta de 

caneta, vernizes, pastilhas elásticas, colas, 

etiquetas, adesivos de paredes, pavimentos, 

apetrechos, sinais de trânsito, caixilhos, 

meios de transporte. 

Antes de utilizar este produto faça um 

pequeno teste preliminar, numa zona 

escondida. 

 

Pulverize o produto sobre a substância a 

remover, deixe agir durante 5 a 15 

minutos, e, com o auxílio de uma esponja 

abrasiva ou de uma espátula e de um 

pano limpo, remova os resíduos 

dissolvidos.  

 

Repita este procedimento até à eliminação 

total dos resíduos.  

 

Nas superfícies têxteis, certifique-se de 

que as cores não esmorecem, e, a seguir à 

remoção, lave-as a fundo, para 

uniformizar a superfície. 
 

O STACCATUTTO está indicado para ser 

utilizado em superfícies de cimento, tijolo, 

pedra, mármore, granito, tijoleira, grés, grés 

porcelanado, alumínio, metal, vidro, plástico 

e resina que sejam resistentes aos solventes, 

bem como em alcatifas e em tapetes 

sintéticos. 
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Características técnicas 

COMPOSIÇÃO solventes hidrocarboneto, propelente  
ASPECTO FÍSICO aerossol 
PERFUME característico  

Generalidades  

Campos de aplicação 

Modo de utilização 

Extremamente inflamável. Nocivo por inalaçâo e em contacto com a pele. 
Irritante para a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 
abundantemente com água e consultar um especialista. Conservar longe de 
qulquer fonte de ignição - não fumar. Proteger dos raios solares e não expor a 
uma temperatura superior a 50 °C. Não furar ou queimar, mesmo após 
utilização.  

Dispositivos de protecção individual 

Luvas de borracha  
ou PVC  

Natureza do perigo e conselhos de prudência 

EMPRESA COM SISTEMA  
DE GESTÃO DA QUALIDADE  

CERTIFICADO POR DNV 
= UNI EN ISO 9001:2008 = 

 

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B  
20019 Settimo Milanese (MI) 
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it 

Produtos Químicos para Limpezas Profissionais 
representante oficial 

www.proalliance.pt 

info@proalliance.pt 

219 676 730 

http://www.proalliance.pt/


FICHA TÉCNICA 
BT 19030/00 

LIM
PE

ZA
 PR

OF
UN

DA
 

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
Nunca utilize este produto em artigos têxteis de fibras naturais, nem em 
superfícies lacadas ou envernizadas, em policarbonatos ou em quaisquer materiais 
que sejam sensíveis aos solventes. Antes de utilizar este produto em superfícies 
têxteis, faça um pequeno teste preliminar, numa zona escondida, para se 
certificar da resistência das cores. 

 

 

12 aerossol de 400 ml.  
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