
PAINT REMOVER
Αφαιρετικό Χρωµάτων

Πλεονεκτήµατα:

• Αφαιρεί παλιά χρώµατα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
• Χωρίς διχλωροµεθάνιο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την αφαίρεση παλιών χρωµάτων ενός ή δύο συστατικών.

Εξαιρετικά δραστικό αφαιρετικό χρωµάτων 
και βερνικιών νέας τεχνολογίας χωρίς 
διχλωροµεθάνιο. Αφαιρεί από οποιαδήποτε 
επιφάνεια παλιά ενός και δύο συστατικών 
χρώµατα εισχωρώντας στο φιλµ τους, χωρίς 
να την επηρεάζει. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Ανοίγουµε το δοχείο µε προσοχή και εφαρµόζουµε µία παχιά στρώση Paint Remover µε  πινέλο ή σπάτουλα.

• Αφήνουµε να δράσει για 10-20 λεπτά (σε χρώµατα ή βερνίκια δύο συστατικών αφήνουµε να δράσει για περισσότερη ώρα). 

• Στη συνέχεια µε µία σπάτουλα ή ξύστρα αφαιρούµε το µαλακό χρώµα. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία αν χρειαστεί. 

• Μετά την αποµάκρυνση των παλιών χρωµάτων ή βερνικιών η επιφάνεια καθαρίζεται µε νερό ή διαλυτικό και αφού στεγνώσει µπορεί να επαναβαφεί.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
15-40 min

2-4 m2/L  
Ανάλογα µε το χρώµα 
και το είδος της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άγχρωµο

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

Χωρίς 
αραίωση 
Έτοιµο προς 
χρήση

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆οχεία 375 mL 750 mL



ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TIPS 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Εφαρµογή στους 5-35°C. 
• Πινέλα, σπάτουλες και λεκέδες 
στο πάτωµα καθαρίζονται µε νερό 
και στη συνέχεια µε σαπούνι ή 

απορρυπαντικό.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε 
συµβουλές από την τοπική 

αυτοδιοίκηση για την διάθεση και 
αποκοµιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε 
εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό της εφαρµογής 
του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το 
προορίζει. Η εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καµία 
ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του 
παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.


