ŻEL DO USUWANIA POWŁOK
produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego

Informacje o produkcie
Opis
Charakterystyka

Cechy

Zastosowanie

Kolorystyka
Opakowania

Żel do usuwania powłok
Uniwersalny środek w postaci żelu, oparty na specjalnej mieszance rozcieńczalników,
przeznaczony do usuwania prawie wszystkich rodzajów farb i klejów (opartych m.in. na
żywicach alkidowych, akrylowych, oleju lnianym itp.), nałożonych na podłoża drewniane,
metalowe oraz kamienne.
Produkt wolny od chlorku metylenu.
Produkt nie zawiera wodorotlenku sodu, dlatego też nie zmienia naturalnego koloru
drewna.
Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na
powierzchniach pionowych.
Nie niszczy powierzchni.
Łatwy w użyciu
O dobrych właściwościach rozpuszczających
O uniwersalnym zastosowaniu
Powłoki naniesione na podłoża:
 drewniane
 metalowe
 kamienne
Bezbarwny
0,25 / 0,75 l
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach /
ulotkach produktu.

Właściwości produktu
Skład
Gęstość w 200C
Grubość warstwy
Wydajność

mieszanina różnych rozpuszczalników
Ok. 0,96 kg/l
warstwa gruba, równomiernie nałożona
zależna od kształtu obiektu, podłoża i grubości warstwy

Stosowanie produktu
Metody aplikacji
Przygotowanie
produktu / powierzchni
Sposób użycia

Pędzel
Podłoże oczyścić, usunąć fragmenty luźno z nim związane.
Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.
Nanieść na powierzchnię grubą, równą warstwę produktu za pomocą pędzla.
Nałożoną warstwę produktu pozostawić na 15-30 minut, w zależności od ilości usuwanych
warstw, do wsiąknięcia. Po wsiąknięciu usunąć rozmiękczoną warstwę powłoki za
pomocą szpachelki.
Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie środka w głąb usuwanej powłoki.
Z powierzchni drewnianych powłokę usunąć zgodnie z kierunkiem słojów.
W przypadku grubych warstw powłoki może być konieczne powtórzenie zabiegu.
Jeżeli powłoka przeznaczona do usunięcia jest zbyt twarda, zaleca się jej przeszlifowanie
celem umożliwienia wniknięcia w nią warstwy usuwającej.
Następnie oczyścić powierzchnię z pozostałości za pomocą środka PK Cleaner NS90.
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ŻEL DO USUWANIA POWŁOK
produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego
Po oczyszczeniu spłukać podłoże wodą, aby usunąć z niego środek PK Cleaner NS90
wraz z zanieczyszczeniami.
Nałożenie na podłoże nowej warstwy wykończeniowej jest możliwe po jego wysuszeniu.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź
przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o..
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.

Zalecenia

Środki ostrożności

Uwagi:
Warstwa usuwająca pozostaje aktywna, dopóki jest „mokra”.
W przypadku wysokich temperatur lub silnej cyrkulacji powietrza możliwe jest, iż nałożona
warstwa produktu bardzo szybko wyschnie. W takim przypadku należy usunąć
zaschniętą warstwę produktu wraz z pozostałościami i powtórzyć operację. Zwilżenie
warstwy wodą bądź nałożenie nowej warstwy produktu na jego zaschniętą warstwę jest
niewskazane / niezalecane – nie poprawi wydajności produktu jak i nie ułatwi pracy.
Produkt gotowy do użycia.
Nie dodawać obcych składników.
Nie aplikować poniżej 100C oraz powyżej 250C jak i wilgotności względnej powyżej 85%.
Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3226 linii Nelf
lub benzyny ekstrakcyjnej.
Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i
chłodnym, w temperaturze powyżej 50C.
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych

Informacje dodatkowe
Atesty, certyfikaty,
dokumenty
Informacje
uzupełniające

Nr karty
Wersja karty
Data aktualizacji

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u
dostawcy produktu.
Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu.
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
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