IG 114 GEL
EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ
ODSTRAŇOVAČ BAREV A LAKŮ
IMPAGUARD 114 je špeciálne vyrobený BEZ RIEDIDĽOVÝ GEL pre odstránenie
a čistenie Farieb, starých náterov a lakov, ktoré sú aplikované na materiáloch, ako
sú betóny, fasády, kameň, sklo, dlaždice, železo, drevo a väčšinu plastových povrchov. Je ideálni k vysoko efektívnemu a ekonomickému odstraňovaniu širokej
palety náterov, starých náterov i v hrubých vrstvách, olejových a glyceroftalátových
farieb, finálnych náterov na báze vosku alebo zinkovej bieloby, olovnaté bieloby,
ochranných náterov proti korózii, mínia materiálov pre ochranu a farbeniu dreva
(Bondex –
xyladecor, xylophene), atď., používaných v priemysle, kde výrazne
zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním, vodou zmývateľný), pracovní
(veľmi ľahká aplikácia, nehorľavý, netýkavý, bez zápachu, GEL) a bezpečnostné
podmienky. Tento produkt umožňuje znížiť používané množstvá až o 30% oproti
obvyklým prípravkom. Má omnoho väčšie zakrývacie schopnosti než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svoje ZMÁČANLIVOSTI, svojej optimálnej rýchlosti
odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou.
Na rozdiel od odstraňovačov na báze rozpúšťadiel, ktoré pôsobia tým, že preniknú
do náteru, zmäkčia ho a expandujú, tento výrobok náter rozvoľní a premení ho na
vodou riediteľnú masu. Výrobok nie je týkavý, môže pôsobiť ľubovoľne dlho. Povrch
môžete opláchnuť už po niekoľkých hodinách, ale aj až nasledujúci deň. Jeho pôsobenie môžeme kedykoľvek zastaviť, a tým minimalizovať riziko poškodenia pôvodného povrchu. JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST a podľa neho zvoliť čas
zmytia.
Výrobok je vodou riediteľný, pri používaní sa neuvoľňujú škodlivé výpary. Aj v uzatvorenej miestnosti (bez vetrania) je práce s prípravkom bezpečná. Nehrozí riziko
výbuchu ani požiaru. Vďaka malej tekavosti prípravku, jeho pôsobenie je po celu
dobu aplikácie rovnako silné. Ak je použité v dostatočne veľkom množstve, dokáže
naraz odstrániť aj viacej vrstiev náteru.
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Aplikácia odstránenia: Produkt je pripravený k použitiu. Pred použitím JE NUTNÉ SI
VŽDY SPRAVIŤ TEST. Prípravok nanášajte umelým kefou (prírodné vlákna prípravok
rýchlo zničí) rovnomerne a v dostatočnom množstve. Prípravok nechte pôsobiť do úplného
rozvoľnenia a odlepení náteru: 30min až niekoľko hodín podlá typu, veku a hrúbky náteru.
Pôsobenie prípravku môžete znovu obnoviť zvlhčením povrchu. Rozvolnenú vrstvu náteru
odstráňte špachtľou, kefou, prúdom vody alebo tlakovou vodou. Po úplnom odstránení náteru povrch ešte raz dokonale opláchnite vodou, aby ste odstránili poslední zbytky bázických zložiek a alkalické reakcie. Prípravok nepôsobí na niektoré spolymerizované syntetické živice - polyuretán, epoxid, polyester, tu použijete IMPAGUARD 112 alebo 113. Nepoužívať na dyhované drevo, intarzovaný nábytok, hliník ani iné ľahké kovy - mohlo by
dôjsť k ich poškodeniu. Na niektorých drevách (dub, buk) môže prípravok
spôsobiť
zmenu ich sfarbenia. Vzhľadom k tomu, že aplikácie prípravku môže byť veľmi rôznorodé,
majú výše uvedené návody iba odporúčací charakter. Pre konkrétne aplikácie je potrebné
voliť postup na základe výsledkov predbežnej skúšky na malom povrchu, ktorý má byť
ošetrený. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným použitím prípravku. Balenie: 25 a 4x25Kg

