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TECHNICKÉ ÚDAJE 
ODSTRAŇOVAČ MALEB NA OMÍTCE 

K obnově zamazaného povrchu 
 
 

Charakteristika (vlastnosti) a místo použití: 

Výrobek byl vyvinut k rychlému odstranění nátěru z takových povrchů jako jsou cement, beton, malta, stěny. Výrobek je 
neutrální a nekorozní. 
Je účinný na jakýkoli typ barvy: nitro, syntetická, epoxidová, polyuretanová, polyesterová, jak čerstvě nastříkaná, tak zašlá. 
Čistý výrobek může být případně osvěžen jedním nátěrem čerstvé barvy nebo ošetřen vhodnými protimalbovými prostředky. 
 
Aplikace: 

- výrobek aplikovat na povrch pomocí štětce 
- nechat působit 10 – 15 minut 
- odstranit vrstvy barvy pomocí hadříku, kartáče nebo hydročističky 
- u kreseb dlouhodobě vystavených na slunci je třeba operaci zopakovat 

Doba účinností produktu záleží na typu kresby, která se má odstranit. 
 
Technické a chemicko-fyzikální vlastnosti: 

Stav:         kapalina 
Barva:         průhledná 
Vůně:         chlorovaného rozpouštědla 
Bod varu:        40°C 
Bod tavení:        -95,1°C 
Relativní hustota (voda=l):      1.3 
Rozpustnost ve vodě, g/100 ml při 20°C:     1.3 
Napětí výparů, kPa při 20°C:      47.4 
Hustota (relativní) výparů (vzduch=l):     2.9 
Relativní hustota směsi Vzduch/Pára při 20°C (vzduch=l):   1.9 
Teplota samovznícení:       556°C 
Limity výbušnosti, obj % ve vzduchu:     12 – 25 
 
Na požádání je k dispozici aktualizovaný bezpečnostní list (16bodů) 
 

 

 

 

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika 
nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou 
zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony 
jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, 
včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o 
výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.   
 

 

 


