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CHPACS // 87660 //  ČISTIČE, ODMAŠŤOVAČE A ROZPOUŠTĚDLA

Paint and Carbon Stripper
Odstraňovač barvy a těsnění

CHARAKTERISTIKA:
Paint and Carbon Stripper efektivně odstraňuje zbytky těsnění, lepidla, 

tmely, nálepky, saze, karbonové usazeniny a barvy. Je použitelný na 

kovy, neželezné kovy, dřevo, kámen, beton, keramiku, sklo. Díky 

pěnivému provedení nestéká na svislých plochách. Odstraňuje 

syntetická, korková či fibrová těsnění. 

APLIKACE:
Použití v autoservisech a lakovnách:

- odstranění zbytků tmelů, např. na krytech termostatů, sběrných sacích

potrubí, olejových nádržích, převodovkách atd.

- odstraňování usazenin sazí na pohyblivých částech.

- čistí Turbo * (* pro čištění turba laskavě požádejte o samostatný 

návod k obsluze).

- odstraňování základních nátěrů, ochrany podvozku, zbytků laků atd.

- čištění stříkacích pistolí od barvy a laků.

- odstraňování fóliových štítků a nálepek na skle.

- odstranění uhlíkových usazenin v motorovém prostoru , jako jsou 

ventily EGR, kryty ventilů atd.

Použití v údržbě a  průmyslu:

- odstraňování barev, primerů, ochranných nástřiků a nátěrů z podkladů 

jako je dřevo, hliník, kov, kámen, beton atd.

- čištění stříkacích pistolí.

- odstraňování fólií a nálepek ze skla a hliníku.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Zakryjte lakované povrchy a plasty v blízkosti aplikace. 2. Před použitím sprej dobře protřepejte. 

3. Aplikujte produkt přímo na odstraňovaný materiál ve vzdálenosti 25-30 cm od povrchu. 4. Nechejte působit po 

dobu 5 - 20 minut. 5. V případě potřeby odstraňte zbytky kartáčem nebo špachtlí. 6. Povrch opláchněte a omyjte 

vodou. 7. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 - 6.

SPECIFIKACE:
Báze: butylacetát, aceton a další rozpouštědla s 

vysokou rozpustností a zahušťovadlem, 

Barva: mírně načervenalá Konzistence: pěnovitá,

Hustota: 0,79 g / ml VOC: max. 840 g / L

SKLADOVÁNÍ: 
18 měsíců na suchém 

a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu 

výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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