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Ειδικό προϊόν για την αφαίρεση χρωμάτων και

βερνικιών 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρετικό χρωμάτων ειδικής σύνθεσης χωρίς διχλωρομεθάνιο κατάλληλο για την 

εύκολη αφαίρεση παλαιών χρωμάτων βάσεως νερού ή διαλύτου και βερνικιών από 

οποιαδήποτε επιφάνεια. (τοίχος, δάπεδα, ξύλο, μέταλλο κλπ). Η ειδική σύνθεση του 

υλικού αυτού, το βοηθά να είναι αποτελεσματικό, ακόμα και αν πρόκειται για 

αφαίρεση χρωμάτων μεγάλου πάχους παλαιάς βαφής ενός ή και δύο συστατικών 

(εποξειδικών και πολυουραθανικών)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο

Ισχυρό και αποτελεσματικό αφαιρετικό χρωμάτων

Αφαιρεί παλαιές βαφές μεγάλου πάχους 1 ή 2 συστατικών

Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, με πατρόγκα ή πινέλο, σε παχύ στρώμα. Αφήνετε να 

δράσει για 5-10 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί συρρίκνωση και διόγκωση της 

παλαιάς βαφής. Τα διογκωμένα επιστρώματα αφαιρούνται με ξύστρα ή ατσάλινη 

σπάτουλα. Σε παλαιά επιστρώματα βαφής με μεγάλο πάχος εφαρμόζεται αν 

χρειαστεί άλλη μια στρώση REMOVER, μέχρι την ολοκλήρωση του 

αποχρωματισμού της επιφάνειας. Μετά την αφαίρεση, η επιφάνεια καθαρίζεται με 

νερό ή διαλυτικό. Στη συνέχεια η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, απομακρύνονται οι 

σκόνες, καθώς και τυχόν υπολείμματα με διαλυτικό.

Η επιφάνεια απαιτείται να είναι πλήρως στεγνή και καθαρή πριν την επαναβαφή.
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Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC και άνω των 35οC. Προστατέψτε 

το προϊόν από τον καύσωνα και τον παγετό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο ή πατρόγκα
Εργαλεία απόξυσης: Σπάτουλα, ξύστρα, ατσαλίνα
Αραίωση: Χωρίς αραίωση
Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/L) 0.90 (±0.05){ISO 2811}
ΙΩΔΕΣ Stormer (KU) 70 – 90 {ASTM D-562}

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m2/L) 2 - 4
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 έτος τουλάχιστον

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

R 11: Πολύ Εύφλεκτο
S 1/2/3: Να φυλάσσεται κλειδωμένο, σε δροσερό μέρος και μακριά από παιδιά
S 16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισμα
S 18: Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά
S 24/25: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S 9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος
S 29/35: Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό και ο

περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο
S 36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή 

προστασίας ματιών/προσώπου
S 45/46: Σε περίπτωση ατυχήματος, κατάποσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία

ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα αν
είναι δυνατόν)

S 51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο


