
 

 

 

 

 

 

 

- Съхранение: 10 години, ако е осигурено подходящо 
съхранение 
- Размер: Аерозолни кутии, максимален номинален 
обем 400 ml 
- VOC-стойност: 224,3 g 
- Относителна плътност при 20 ° C: 1,25 g / ml 
- Добив : 1,5 g / sec 
- Налягане на парите при 20 ° C: 3 - 4 бара 
- Покритие: прибл. 0,8 м²

Физични и химични 
свойства:  

Код:                                                                          26730  

                                                                                       

Основна информация:                             Високоефективно средство за отстраняване на 
бои. Премахва стари слоеве боя от камък, 
бетон, тухли, асфалт, метал и дърво. 
Структурата на гела се придържа и върху 
вертикални повърхности.

СМИВКА  

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Свойства:                                                 - Високоефективен спрей за премахване на стари бои 
- Гел структура 
- Лесно за използване 
- За дърво, стъкло, тухли, плочки, камък, бетон, 
асфалт, метал

- Цвят: бял / прозрачен 
- Мирис: разтворител 
- Ефективност: много добър 
- Основа: дърво, стъкло, тухли, плочки, камък, 
бетон, асфалт, метал
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Екологично чист: Продуктът е 100% без тежки метали. Капачките и опаковките са 
изработени от рециклируем материал. Изхвърляне: Само напълно изпразнените кутии 
трябва да се поставят в рециклиращия контейнер или подходящ контейнер за отпадъци, 
които могат да се рециклират. Кутиите, които не са празни, трябва да се изхвърлят като 
"специален отпадък". Маркиране / етикетиране: Продуктът отговаря на действителните 
разпоредби за етикетиране съгласно Насоките за подготовка 1999/45 / EG. Аерозолът 
съответства на TRGS 200 и TRG 300, както и на аерозолните насоки 75/324 / EWG в 
действително валидната версия.

Околна среда и етикетиране:       

           

Само за професионална употреба

Носете подходяща маска (A2/P3 препоръчително) 

Инструкции: 
Поставете спрея на стайна температура. Работна температура 5 ° до 30 ° C. 
Разклатете 2 минути преди употреба. Преди употреба тествайте съвместимостта на 
повърхността. 
Нанесете щедро и оставете да подейства. 
Време за изчакване- приблизително 15 минути (зависи от качеството на боята и колко 
време е престояла). 
След това отстранете с подходящ инструмент. 
Ако е необходимо, повторете процедурата. 
Препаратът за отстраняване на боя трябва да се разглежда като химически отпадък


