Zmywacz powłok lakierniczych
•

zmiękcza i odparza powłokę lakierową

•

skuteczny w działaniu

•

wygodny w użyciu

•

delikatny zapach

•

żelowa konsystencja

Identyfikacja produktu
Zmywacz powłok lakierniczych to preparat służący do skutecznego usuwania starych powłok lakierniczych bez
uszkodzenia podłoża. Odpowiednia żelowa konsystencjia pozwala na efektywną pracę nawet na powierzchniach
pionowych. Przeznaczony jest do uwuwania powłok farb i lakierów ftalowych, chlorokauczukowych, nitrocelulozowych,
poliwinylowych, alkidowych, akrylowych i innych z powierzchni drewnianych, metalowych, betonowych, ceramicznych
oraz niektórych tworzyw sztucznych. Ułatwia usuwanie wodnych klejów do wykładzin i parkietów

Właściwości wyrobu
Konsystencja:
żel
Gęstość,

[g/cm3]

1,08±0,5

Lepkość, Brookfield, sp. 4, 50 obr, w temperaturze 20 ºC,

[mPas]

3700-4400

Sposób stosowania
przygotowanie podłoża
przygotowanie wyrobu
•
preparat dokładnie wymieszać prze użyciem
•
UWAGA! ostrożnie otworzyć opakowanie, nie dopuszczając do kontaktu nie osłoniętej skóry ze zmywaczem. CHRONIĆ OCZY! Stosować
w przewiewnym miejscu lub przy sprawnie działającej wentylacji

aplikacja
•
nakładać pędzlem w rękawicach gumowych równomiernie warstwę o grubości 0,5 – 1mm na powierzchnię usuwanej powłoki i pozostawić
na czas od 5 do 30 min-czas spęcznienia zeleży od wieku i rodzaju powłoki
•
po 30min powłoka powinna spęcznieć i odwarstwić się od podłoża
•
usunąć powłokę za pomocą szpachelki, szczotki metalowej lub myjki drucianej
•
w przypadku powłok bardzo odporynych lub dużej ich ilości wymagane jest ponowne nałożenie zmywacza
•
miejsca po usunięciu farb przemyć ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących i pozostawić do wyschnięcia
•
pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu
•
prace w zamknętych pomieszczeniach wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji
•
stosować w temperaturze od +5oC do +30oC
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Sposób pakowania
puszki plastikowe: 0,25kg, 0,75kg

Wydajność
Do 12m2/kg zależna od grubości powłok, ich wieku, podłoża

Okres gwarancji
24 miesiące od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ
Chronić przed dziećmi; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie
wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę;
stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na
składowisko odpadów niebezpiecznych.
Produkt stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie opakowania. Szczegółowe informacje w karcie
charakterystyki preparatu
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