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CLOU SPRAYMAT Grauentferner 
odstraňovač šedých skvrn z nitrolaků, ve spreji

Charakteristika
Odstraňuje šedé skvrny z ploch lakovaných nitrolaky, které jsou takto poškozené působením vody nebo alkoholických 
nápojů, položením horkých předmětů, žehlením apod.

Oblast použití
Dřevěné povrchy lakované nitrolaky umístěné ve vnitřním prostředí, na kterých se poškozením laku vytvořily šedé 
skvrny nebo šedé závoje.

Zpracování
Plochy se skvrnami určené k opravě pečlivě očistěte a dobře dosucha vytřete. Lehce křížovými tahy přestříkejte CLOU 

SPRAYMAT Grauentferner, odstraňovačem šedi. Po krátkém působení odstraňovače šedi skvrny zmizí. Při 
nedokonalém zmizení nežádoucích skvrn opakujte nastříkání asi po jedné hodině podruhé.

Opravené plochy můžete znovu opracovávat např. lakováním teprve až po úplném zaschnutí odstraňovače šedi.

1. Tlakovou nádobku spreje před použitím otočte víčkem dolů a pořádně promíchejte obsah. Sejměte víčko a 
namiřte šipku na vrchu stříkací hlavice směrem, kterým budete stříkat, a stiskněte až na doraz, napřed stříkání 
vyzkoušejte.

2. Odstraňovač šedi stříkejte při normální pokojové teplotě rovnoměrně, ne však v tlusté vrstvě, křížovými tahy na 
předem správně připravenou plochu ze vzdálenosti 20 – 25 cm.

3. Po skončení práce otočte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem ventilek pročistěte, aby se nezalepil. Nasaďte 
zpět na nádobku víčko. Vyhazujte jen beze zbytku vyprázdněné nádobky!

4. Čištění trysky
Při nestisknuté stříkací hlavici ji stáhněte z vrchu nádobky a položte ji k vyčištění do ředidla CLOU Zelluloselack-
Verdünnung Nr.790 nebo do ředidla Nitro-Verdünnung V2. Trysku uvnitř hlavice můžete případně pročistit tenkou 
jehlou.

Ředění a čištění
Srej je připravený k přímému použití.  
K čištění náčiní ihned po použití je vhodné ředidlo  CLOU Zellulose-Lack-Verdünnung 790 nebo CLOU 
Reinigungsverdünnung.

Zasychání
Odstraňovač šedi při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu zasychá na uchopení za 20 minut, úplné proschnutí 
za 2 hodiny.

Skladování a likvidace odpadu
Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení v chladu, ne však v mrazu.
Se zbytky laku nakládejte podle předpisů o nebezpečných chemických látkách.
Doporučené klíčové číslo odpadu podle evropského značení odpadů je 08 01 11.

Vydatnost
1 sprejová nádobka vystačí v jedné vrstvě na přibližně 1,7  m2   

Upozornění!

Vysoce hořlavé! 
Tlaková nádobka je pod stálým tlakem! Nevystavujte ji slunečnímu záření ani působení tepla nad 50°C, 
neotvírejte ji násilím! Ani prázdnou nádobku nevhazujte do ohně! 
Nestříkejte proti plameni nebo sálajícím předmětům! Nepřibližujte se s otevřeným ohněm! Nekuřte! 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Aerosol a výpary nevdechujte. Zamezte styku s očima a pokožkou. 
Při nedostatečném větrání se tvoří směs výparů se vzduchem nebezpečná výbuchem.  Dodržujte preventivní 
opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.
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