Metylan aktiv odstraňovač tapet
Odstraňovač tapet a nátěrů
VLASTNOSTI









Velmi vydatný koncentrát
Velmi účinný díky aktivní kombinaci tensidů
Velmi dobré promáčení
Rychlý a spolehlivý účinek
Bez zápachu
Bez rozpouštědel
Neškodí podkladům
Vydatnost: cca 200 - 400 m2

POUŽITÍ
Vhodný pro odstraňování papírových tapet, surových vláken a klihových
barev (i několikrát natřené stěny).

ZPRACOVÁNÍ
Roztok připravený podle tabulky se štětkou nanese v silné vrstvě, případně
dvakrát rozprašovačem. Po dostatečném působení (5-10 min. v závislosti
na druhu tapety) lze tapety z podkladu stáhnout po jednotlivých pruzích.
Klihové barvy se odstraňují umýváním vodou. Tapety propouštějící vodu a
několik na sobě nalepených/přebarvených vrstev tapet před namáčením
nejprve zdrsníme hrubým smirkovým papírem nebo jehličkovým válečkem.
Podlahy, dveře atd., citlivé na vodu, zakryjeme.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Složení: Obsahuje 10-15 % neiontových povrchově aktivních látek, odpěňovač SKLADOVÁNÍ
UBA 04165636 a konzervační prostředek.
Minimální trvanlivost 12 měsíců od data výroby. Skladujte na suchém místě
Čištění pracovních nástrojů: Po použití okamžitě umyjte vodou.
a dobře uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem!
Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla ihned odstraňte z umyvatelných
tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou
teplotu.
Likvidace odpadu: Malá množství lze zředěná vylít do kanalizace. Větší BALENÍ
množství se likvidují odděleně. Kód odpadu: 080403. Obaly se recyklují Láhev: 500 ml
prázdné a tříděné na papír a plasty.
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte
ochranné brýle.
První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
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TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hodnota pH:

cca 8,5-10,5

Hustota:

1 g/cm3

Teplota při
zpracování:

více než +10°C (teplota podkladu a okolí)

Poměr míchání:

viz. tabulka

Nanášení:

štětkou

Spotřeba:

cca 100 ml/m2

Doba působení:

v závislosti na obložení stěny, které je
potřeba odstranit, uvolnění nastává již po
5-10 minutách

KONCENTRACE A VYDATNOST:
Obložení stěny

Poměr míchání

Vystačí na

Metylan Aktiv
Odstraňovač tapet

Voda

500 ml nádoba
na max.

papírové tapety,
nátěr gelovou barvou

250 ml

10 l

200 m2

těžké tapety, surová
vlákna

500 ml

10 l

100 m2

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství
použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o
výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:
HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.metylan.cz

