
PAINT REMOVER
Soluție de îndepărtare a vopselei

Avantaje:

• Acționează fără a afecta suprafața
• Nu conține diclormetan

APLICAȚII SPECIALE

APLICARE

Pentru îndepărtarea vopselelor mono- sau bicomponente învechite.

Soluție pentru îndepărtarea extrem de 
efi cientă a vopselelor și lacurilor, bazată 
pe o tehnologie nouă, fără diclormetan. 
Îndepărtează de pe orice suprafețe vopsele 
mono- sau bicomponente, penetrând în 
pelicula acestora, fără a afecta suprafața.

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

• Deschideți recipientul cu atenție și aplicați un strat gros de Paint Remover cu pensula sau cu șpaclul.

• Lăsați să acționeze timp de 10-20 minute (iar în cazul vopselelor sau lacurilor bicomponente, lăsați să acționeze o perioadă mai lungă).

• Apoi îndepărtați vopseaua înmuiată cu un șpaclu sau cu o racletă. Repetați acest proces, dacă este nevoie.

• După îndepărtarea vopselelor sau lacurilor învechite, curățați suprafața cu apă sau cu solvent și după uscarea acesteia, suprafața poate fi  revopsită.

CULORI

ACOPERIRE

TIMP DE USCARE

Uscat la 
atingere
15-40 min

2-4 m2/L  
În funcție de vopsea și de 
tipul de suprafață.

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI PRODUS

Incolor

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

Fără diluare
Gata de folosire

DILUARE

AMBALAJ

Cutii metalice 375 mL 750 mL



APLICAȚII SPECIALE

SFATURI 

APLICARE 

• Aplicare la 5-35°C
• Curățați pensulele, șpaclurile și 
petele de pe pardoseli cu apă și 

apoi cu săpun sau detergent.
• Nu eliminați deșeurile lichide în 
pânza freatică.

• Materialul nefolosit necesită 
o manipulare specială pentru 
eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE

5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un 
loc răcoros și uscat.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de 
laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, 
utilizatorul fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania 
noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau 
pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de 
utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fi șă cu date tehnice fără o notifi care prealabilă.
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