
1 z 2

Fluxaf Pro 

Fyzikálne parametre

Skupenstvo gél

pH neudané

Zápach charakteristický

Farba bezfarebný

Aplikačné údaje

Použitie FLUXAF PRO efektívne odstraňuje nátery na vodnej báze, alkydové farby, textúrované nátery, 
laky, lepidlá a graffitti z takmer všetkých povrchov. Je účinný na všetkých druhoch dreva a ko-
vov (s výnimkou hliníka).

 FLUXAF PRO nemení odtieň prírodného dreva. Plasty však môžu byť ovplyvnené. Odporúča-
me vždy otestovať na malej, nenápadnej ploche.

Pracovný postup

 Pred použitím prikryte okolité oblasti, aby odstraňovač farby neovplyvnil žiadnu okolitú 
plochu.  
Odstráňte všetky uvoľnené a odlupujúce sa časti náterov  
Aplikujte silnú vrstvu odstraňovača štetcom s prírodnými štetinami, valčekom alebo stierkou.  
Vžydy najprv otestujte na malej nenápadnej ploche. 
Naneste tak hrubo, ako je to možné. 
Fluxaf Pro vsiakne do náteru/textúrovanej farby, takže s odstránením náteru sa odstráni aj 
samotný odstraňovač. Takto vzniknutý odpad musí byť zlikvidovaný podľa miestnych predpi-
sov. 
Aktivačný čas pôsobenia je cca 15 – 60 min. V závislosti od typu a hrúbky to môže byť aj nie-
koľko hodín. V prípade potreby proces opakujte. 
Akonáhle prvá vrstva prebublá/spení, vznikne medzera a ukončí sa proces odstraňovania. 
Nutná je ďalšia aplikácia. 
Intenzívne slnečné žiarenie a silný vietor spôsobujú rýchle vysušenie odstraňovača náterov. 
V týchto prípadoch opäť aplikujte odstraňovač na vysušené plochy. 
Odstránite špachtľou, trojuholníkovou škrabkou, tvrdou kefou (ryžákom) alebo vysokotlako-
vým čističom s ohrevom vody (60 – 90 °C). Následne plochu dôkladne očistite čistou vodou.

Technický list

FLUXAF PRO je veľmi účinný, rýchly, číry odstraňovač väčšiny náterov z takmer akéhokoľvek povrchu v ex-
teriéri (bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrolidónu alebo d-limonénu). Vďaka unikátnemu gélovému 
zloženiu je ľahké s ním pracovať aj na zvislých povrchoch. FLUXAF PRO je najbližší ekvivalent tradičným od-
strňovačom náterov.
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 Veľmi dôležité, (pri vonkajších stenách) začnite pracovať zdola a postupujte smerom nahor.

 Nepoužívajte ani neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C.

Spotreba 1liter použite na 1 – 3 m2 (závisí od hrúbky náteru, ktorý chcete odstrániť).

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite teplou vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 VAROVANIE! Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte 
mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchová-
vajte tesne uzatvorenú. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ IN-
FORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO VDÝCHNUTÍ: presuňte postihnutého na čerstvý vzdu-
ch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Uchovávajte 
na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej 
miestnej/regionálnej/národnej legislatívy. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie ale-
bo popraskanie pokožky. Na požiadanie Karta bezpečnostných údajov.

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.


