Technický list

Odstraňovač lepidel a těsnění 400 ml

80-03

Speciální odstraňovač lepidel, barev a těsnění, s extrémně
silným a rychlým účinkem
Rozsah
použití:

Odstraňování starých vrstev a zbytků těsnění, lepidel, barev,
laků, plastů, plexiskla, pryskyřic a gumy ze všech běžných
povrchů.
______________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Dózu s přípravkem před použitím důkladně protřepejte a
následně aplikujte z cca 20 cm vzdálenosti přímo na čištěný
povrch. Nechte působit, dokud se nenaruší odstraňované zbytky,
které potom mechanicky např. textilií nebo špachtlí odstraňte. V
případě silnějších odstraňovaných vrstev postup zopakujte. Před
použitím otestujte snášenlivost podkladu vůči produktu.
______________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Vysoce efektivní odstraňovač téměř všech druhů lepidel,
těsnění, nátěrů, barev, laků, plastů, plexiskla, pryskyřic a gumy.






jednosložková báze odstraňovače
vysoká a extra silná účinnost
velmi rychlý účinek
použitelný na kovové povrchy, sklo, keramiku, beton, dřevo atd.
bezezbytkový odpar účinné látky

___________________________________________________________________________

Použití:

 k odstranění syntetických, akrylátových, epoxidových a fermežových
nátěrů
 odstraňuje rovněž nitrolaky, vodou ředitelné barvy a práškové barvy
 efektivně rozpouští téměř všechna lepidla, těsnění, zbytky plastů a
pryskyřice
 zvláště se doporučuje v oblasti údržby a oprav motorových vozidel a
jiných strojů
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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