
PAINT REMOVER
Препарат за премахване на стари бои 

Предимства:

• Премахва стари бои без да влияе на повърхноста
• Не съдържа дихлорометан

СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛАГАНЕ 

За премахване на стари еднокомпонентни и двукомпонентни бои.

Изключително ефективен препарат за 
премахване на бои и лакове, произведен на 
базата на нова технология, без дихлорометан.  
Премахва стари еднокомпонентни и 
двукомпонентни бои от всякакви повърхности, 
като прониква във филма на боята, без да влияе 
върху повърхността върху която е нанесена. 

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• Съдът се отваря внимателно. С помощта на четка или шпатула се нанася един дебел слой Paint Remover. 

• Оставя се да действа 10-20 минути (за премахване на двукомпонентни бои или лакове препаратът се оставя да действа по-дълго). 

• След това, омекналата боя се отстранява с помощта на шпатула или стъргало.  Ако е необходимо, процесът се повтаря. 

• След отстраняване на старите бои или лакове, повърхността се почиства с вода или с разтворител и, след като изсъхне, може да се боядиса отново.

РАЗЦВЕТКИ

РАЗХОД

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир
15-40 min

2-4 m2/L  
В зависимост от боята и 
вида на повърхността

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Безцветен

Плътност
0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Без разреждане
Έτοιµο προς χρήση

РАЗРЕЖДАНЕ

ОПАКОВКА

Съдове 375 mL 750 mL



СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

ПОЛАГАНЕ

• Нанася се при температури 
между 5°C и 35°C.
• Четки, шпатули и петна от 
препарата върху подови настилки 
се почистват с вода, а след това се 

измиват със 
сапун или с миещ препарат.
• Не изливайте замърсените 
от миенето течности на места, 
откъдето може да попаднат 

във водоносните пластове. 
Консултирайте се с местните 
общински власти за тяхното 
събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

СЪХРАНЕНИЕ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ΠМоля, прочетете указанията за безопасност, написани 
върху етикета на съда. За подробни инструкции относно 
рисковете и безопасността по време на употреба, при 
поискване, се предоставя Информационен лист за 
безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

5°C-38°C 
Опаковките с продукта трябва да се 
съхраняват затворени, на сенчесто място, 
далече от преки слънчеви лъчи.
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Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен 
опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото 
приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него 
употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност 
за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите 
за неговата употреба. Компанията има право да ревизира  настоящия документ  без предварително известяване.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ


