Technický list

Lignofix ODSTRAŇOVAČ
Přípravek na odstraňování lepidel a barev

Použití
Lignofix ODSTRAŇOVAČ je kapalný přípravek k odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně
zaschlých lepidel a barev, k čištění pracovních pomůcek a strojů. Používá se k odstraňování
nevytvrzených nebo částečně vytvrzených polyuretanových nebo epoxidových reakčních
systémů (nátěrové hmoty, lepidla, PUR pěny), lze jej použít například jako separační a čisticí
prostředek na aplikační nářadí při pokládce kamenných a gumových koberců. Nehodí se
k odstraňování zbytků lepidel a barev ze silně savých nebo porézních ploch.

Důležité upozornění!
Používejte přípravek Lignofix ODSTRAŇOVAČ bezpečně. Přípravek může narušit i povrchy nebo povrchové
úpravy, které jste nechtěli odstraňovat! Přípravek může poškozovat plastové rámy oken, nutno odzkoušet!
Před aplikací vyzkoušejte tento přípravek na malé ploše čištěného povrchu, pro zkoušku vyberte méně
viditelné místo v čištěné ploše. Ihned po odstranění vrstvy barvy/lepidla důkladně opláchněte vodou.

Složení
Směs methylesterů dikyselin a neionogenního tenzidu.

Návod k použití
Okolí čištěné plochy chraňte maskovací páskou a zakrývací fólií. Před použitím protřepejte. Aplikujte
rozprašovačem přímo na místo znečištěné lepidlem či barvou. Ponechte působit cca 5–30 minut a poté
narušené a změklé lepidlo/barvu odstraňte setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou.
Přípravek zajistí, že odstraňované lepidlo/barva nepřilne opětovně k povrchu. Potřebná doba působení je tím
delší, čím jsou lepidlo či barva více zaschlé a prodlužuje se s tloušťkou odstraňované vrstvy. Při dlouhodobém
působení může způsobit narušení povrchu! Nakonec se očištěné místo opláchne vodou.
UPOZORNĚNÍ: Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem
k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky
aplikace.

Ředění
Dodává se aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení
Aplikace postřikem.

Vydatnost
4 - 6 m2/l dle typu znečištění.
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Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke
stažení na www.stachema.cz).
Skladování
Skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C, odděleně od
potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře krytých skladech, mimo dosah dětí. Před používáním homogenizovat
protřepáním.

Záruční doba
36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení
0,5 litru.

Datum revize: 22. 10. 2019
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.
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