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Fluxaf Super

Fyzikálne parametre

Vzhľad gél

pH 7

Zápach charakteristický

Farba svetlozelená

Aplikačné údaje

Použitie FLUXAF SUPER je stabilný produkt, ale je vhodné ho pred použitím premiešať. 

 Pri aplikácii valčekom alebo štetcom miešanie vytvorí potrebnú viskozitu. FLUXAF SUPER je 
tiež vhodný na airless striekanie, (tryska s priemerom 0,21" – 0,31", striekací uhol 40 – 50 °).

Pracovný postup

 Pred odstraňovaním farieb vždy otestuje produkt na malej ploche.

 Ak sa použije štetec (použite štetec s prírodnými štetinami), niektoré štetce z umelých vlákien 
môžu s produktom reagovať. Nylonové ovplyvnené nebudú.

 FLUXAF SUPER by mal byť aplikovaný v dostatočne hrubej vrstve. Vrstva odstraňovača musí 
byť hrubšia ako náteru, ktorý má byť odstránený. 

 FLUXAF SUPER aplikovaný na náter/omietku vsiakne do náteru/omietky, takže s odstrane-
ním náteru/omietky odstránite tiež použitý odstraňovač. Odstránený náter/omietku a zvyšky 
použitého odstraňovača musia byť likvidované podľa miestnej platnej legislatívy a nesmú byť 
vyliate na zem.

 Reakčná doba je 1/2 hodiny až 5 hodín v závislosti od typu a hrúbky náteru. Pre omietky na 
stenách môžete FLUXAF SUPER nechať pôsobiť aj cez noc. Bežnou praxou je aplikovať na 
omietky odstraňovač neskôr popoludní, nechať pôsobiť do rána. Rozpustený náter/omietka 
sa jednoducho odstráni tlakovou vodou alebo zoškrabaním. Uistite sa, že ste ho nezačali od-
straňovať príliš skoro.

 V  niektorých prípadoch môže byť nutné aplikovať niekoľko náterov odstraňovača, pretože 
vrchná vrstva farby sa pôsobením odstrňovača môže vyduť (oddeliť od povrchu), vytvorí me-

Technický list

FLUXAF SUPER je bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov, vhodný na odstránenie väčšiny 
druhov farieb z akéhokoľvek povrchu už v jednom kroku. Neobsahuje žiadne kyseliny, lúhy, nebezpečné 
rozpúšťadlá, parafíny ani konzervačné látky. 

FLUXAF  SUPER odstraňuje veľa druhov farieb zo všetkých druhov povrchov, ako sú omietka, betón, prí-
rodný kameň a iné minerálne povrchy, drevo, kovy vrátane ľahkých kovov a meď, (plasty sú zvyčajne na-
rušené). Môže byť použitý na gélové nátery, ale tu je nutné otestovať skutočnú kvalitu gélového povrchu. 

FLUXAF  SUPER môžete použiť aj pri teplotách pod 0 °C.

Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri.
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dzeru medzi zreagovanou farbou a ďalšou vrstvou náteru pod. Odstráňte vydutý náter/omiet-
ku a v prípade potreby aplikujte ďalšiu vrstvu odstraňovača.

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

 Rozpustený náter môžete odstrániť škrabkou, kefou alebo tlakovým čističom s ohrevom vody 
(60 – 90 °C).

 Pri umývaní je veľmi dôležite začať zdola a postupovať smerom hore.

 FLUXAF SUPER  môže byť použitý aj pri teplote pod 0 °C

Výdatnosť 1 liter na cca 1 – 3 m2.

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite teplou vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Používajte ochranné rukavice a okuliare. Nevdychujte výpary FLUXAF SUPER. Ak príde produkt 
do kontaktu s pokožku a očami: okamžite umyte vodou. V prípade požitia kontaktujte lekára 
a vezmite so sebou Kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité.

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.


