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ŚRODEK 
DO USUWANIA STARYCH POWŁOK 

 

Doskonały do usuwania starych powłok z drewna, metalu, cementu, płytek itp. 

Przeznaczenie 

Służy do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkadza drewna, metalu, 
cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie należy go stosować na PCV. 

Właściwości 

 Nowa wyjątkowo skuteczna formuła niszczy warstwy farb, lakierów, lazur, tynków, klejów oraz szpachlówek (z wyjątkiem powłok 
dwukomponentowych) nałożonych na drewno, metal, cement, glazurę, szkło itp. Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa 
powłoki na powierzchniach pionowych. Nie niszczy powierzchni, nie przyciemnia drewna. 

 Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego NIE ZAWIERAJĄCY CHLORKU METYLENU. 

Nakładanie 

 Przed użyciem dokładnie wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach.  

 Nanieść grubą, równą warstwę (2-3mm) za pomocą pędzla.  

 Pozostawić warstwę środka od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw, a następnie ściągnąć rozmiękczoną warstwę 
szpachelką. Wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej szczotki nylonowej.  

 Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24h.    
 

USUWANIE Farba emulsyjna 
ftalowa   

Farba akrylowa  Lakier poliuretanowy Lakier do parkietu 
poliuretanowy 

Tynki i kleje 

3 powłok 5 min 3 min 3 min  3 min 5 min 

10 powłok 30 min 10 min  15 min  15 min 20 min 

 
 

Zalecenia V33  

 Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie środka w głąb usuwanej powłoki. Na powierzchniach drewnianych powłoki należy usuwać 
za pomocą szpachelki zgodnie z kierunkiem słojów drewna.  

 Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Nie przechowywać w 
wysokich temperaturach. 

Informacje techniczne 

Kolory  Bezbarwny  

Opakowanie 0,25L, 1L  

Wydajność (1warstwa) 1L = ok. 3-4m
2
  w zależności od rodzaju powłoki 

Czyszczenie narzędzi woda 

Nakładanie Pędzel, szpachla 

Środki ostrożności 

F - Produkt wysoce łatwopalny 
R11 - Produkt wysoce łatwopalny, R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, R67 - Pary mogą wywoływać 
uczucie – senności i zawroty głowy, S2 - Chronić przed dziećmi, S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, S25 - Unikać 
zanieczyszczenia oczu, S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S29 - Nie wprowadzać do 
kanalizacji, S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę, S51 - Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach.  

 


