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Fluxaf Green

Fyzikálne parametre

Skupenstvo pasta

pH 7

Zápach charakteristický

Farba zelená

Aplikačné údaje

Použitie Na odstranenie väčšiny druhov náterov z rôznych podkladov ako sú betón, cementové omiet-
ky prírodný kameň, iných minerálnych povrchoch, drevo, kovy, vrátane ľahkých kovov a medi, 
(plasty sú zvyčajne narušené), môže byť použitý aj na gélové nátery, ale tu je nutné otestovať 
skutočnú kvalitu gélového povrchu.

Pracovný postup

 Pred použitím dobre premiešajte.  
Pred odstraňovaním farieb vždy otestujte na malej skúšobnej ploche.  
Použite plochý štetec s prírodnými štetinami. Niektoré syntetické štetiny môžu s produktom 
reagovať. Nylonové štetiny ovplyvnené nebudú.

Striekanie  FLUXAF GREEN je tiež vhodný na airless striekanie, použite striekaciu pištoľ s tryskou s prieme-
rom 0,21" – 0,31" a striekací uhol 40 – 50 °. 

Aplikácia Má byť aplikovaný husto a vrstva odstraňovača musí byť hrubšia ako vrstva náteru, ktorý 
má byť odstránený. Doba pôsobenia je 0,5 hodiny až 24 hodín v závislosti od typu a hrúbky 
náteru  je možné ponechať FLUXAF GREEN pôsobiť cez noc.  
Fluxaf GREEN môže byť použitý pri teplotách pod 0 °C.

Odstránenie Rozpustený náter pôsobením odstraňovača jednoducho odstraníte tlakovou vodou alebo 
zoškrabaním. Uistite sa, že produkt nebude odstránený príliš skoro. V niektorých prípadoch 
môže byť nutné aplikovať niekoľko vrstiev. 

 Intenzívne slnečné žiarenie a silný vietor môžu vysušiť odstraňovač náterov príliš rýchlo. Aj 
v tomto prípade použite na vysušené plochy odstraňovač viackrát.

Technický list

FLUXAF GREEN je bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov lepidiel a štruktúrovaných náterov, 
vhodný na odstránenie väčšiny druhov náterov z akéhokoľvek povrchu v jednom kroku. Fluxaf Green neob-
sahuje kyseliny, alkálie alebo horľavé rozpúšťadlá, a preto je ideálny na vnútorné a vonkajšie použitie.FLUXAF 
GREEN môžete použiť aj pri teplotách pod 0° C.
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 Rozpustený náter môžete odstrániť špachtľou, kefou alebo tlakovým čističom s ohrevom vody 
(60 – 80 °C).

 Pri umývaní je veľmi dôležité začať zdola a postupovať smerom nahor.

 Odstránený náterer spolu s použitým odstraňovačom zlikvidujte podľa miestnych predpisov

 Zabráňte aby sa produkt dostal do pôdy.

Spotreba cca 1 liter na 1 – 3 m2

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite v teplej vode.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia
 Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky. Ak príde FLUXAF  GREEN do kontaktu s pokož-

ku a očami: okamžite umyte vodou. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité. 
Zvyšky z čistenia musia byť likvidované podľa platnej miestnej legislatívy a nesmú byť vyliate na 
zem.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na 
základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné 

ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.


