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 Odstraňovač silikónu (Silicone Remover)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba bezfarebný

Hustota 711 - 781 g/l

VOC EU 2004/42/IIB(a):850 g/l max. 781 g/l

Aplikačné údaje

Podklady kovové a plastové časti, polyesterové tmely, základy, plnivá, staré alebo nové vytvrdené nátery

Kód produktu 7-501-1000 (1 l); 7-501-5000 (5 l)

Balenie 1 l, 5 l

Pracovný postup

Príprava povrchu Vyčistite povrchy s C.A.R.FIT Odstraňovačom silikónu.

Pracovný postup Aplikujte striekacou pištoľou, handričkou alebo hubkou.

 Všetky zvyšky odstráňte handričkou.

Upozornenie Produkt nepoužívajte na povrchy citlivé na rozpúšťadlo, napr. termoplastické nátery.

 Nesmie zaschnúť na ošetrovanom mieste.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 NEBEZPEČENSTVO

 Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje ospalosť alebo závraty. Môže byť smrteľný po požití alebo 
vniknutí do dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchová-
vajte mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povr-
chov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/

Technický list

Čistiaci prostriedok na báze prchavých organických rozpúšťadiel vhodný na počiatočné čistenie 
starých náterov, povrchov opatrených základným náterom a lakovaných povrchov, rovnako plas-
tov od živice, silikónu, olejov, mazív, brúsneho prachu a iných nečistôt.

Charakteristika

• povrchové čistenie pred aplikáciou prípravných a dokončova-
cích materiálov a po brúsení na motorových vozidlách

• je netoxický a nepoškodzuje ozón
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aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste 
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu dýchacieho aparátu. Ak poci-
ťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/
obalu v súlade s miestnymi/oblastnými /národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia odpadov Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

 Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných 
predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulá-
cie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


