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A Base Over Total-Film é um verniz base água viscoso formador de filme, que foi especialmente 
desenvolvido para produção gráfica como alternativa ecológica na redução de resíduos que possam 
causar impactos ambientais. Após aplicação e secagem o Total-Film forma um filme impermeabilizante 
que quando aplicado em tinteiros, bombas de circulação de tintas e demais peças de impressoras 
flexograficas e rotogravuras, onde protege do contato direto com a tinta. Para efetuar a limpeza da 
peça, removesse a película formada pelo Total-Film e logo estará pronto para próxima aplicação.  

 
BENEFÍCIOS: 
 
 Elimina utilização de solvente na limpeza das peças; 
 Reduz o descarte de resíduos sólidos; 
 Minimiza a emissão de VOCs(componentes orgânicos voláteis) no ambiente de trabalho; 
 Redução do tempo gasto na limpeza de peças (tinteiros, bombas de circulação de tinta e demais). 

 
INSTRUÇÕES DE USO:  
 
Aplicação: 

1. Não diluir o produto;  
2. Verificar se a superfície a ser aplicada esta limpa; 
3. Aplique o Total-Film com pincel em uma única demão; 
4. É necessário aguardar à secagem/cura do Total-Film no mínimo 2 horas em temperatura 

ambiente (25°C). 
Remoção: 

1. Remover o filme manualmente sem aplicação de solvente. 
 
RENDIMENTO:  
Aproximadamente  10 m² à cada 1 kg de Total-Film aplicado. 
 
EMBALAGENS:  
5 e 20 Litros. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, longe de fonte de calor. 
 
PRECAUÇÕES: 
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de 
proteção individual. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
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Obs.: Para obter mais informações, consultar a Ficha de Emergência e FISPQ. 
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