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technická data

Universal-Abbeizer
odstraňovač starých nátěrů

Charakteristika 

Odstraňovač starých nátěrů na bázi pomalu těkavého orga-
nického rozpouštědla.
• připraveno k přímému použití
• vysoce viskózní
• neobsahuje chlorovodíkové sloučeniny
• nezapáchá
• bez označení z důvodu obsahu nebezpečných látek

Oblast použití 

Používá se k odstranění starých nátěrů (i hluboko z pórů) ze
dřeva, dřevěných materiálů, betonu, kamene, omítky nebo
kovu. Odstraňuje také dvousložkové laky a disperzní nátěry.

Zpracování / Aplikace 

Naneste odstraňovač starých nátěrů sytě štětcem (v tloušťce
vrstvy 2-3 mm) na odstraňovaný nátěr. Odstraňovač ničím
neřeďte! Nechejte působit po dobu 1-2 hodin a potom
odstraňte narušenou vrstvu nátěru špachtlí. U profilovaných
dílců nebo dřevořezeb použijte kartáč s mosaznými nebo
bronzovými dráty. 
Při odstraňování zvláště tlustých vícevrstvých nátěrů budou
podle okolností potřebné dva pracovní kroky.

Po odstranění nátěru plochu pečlivě omyjte vodou a odstav-
te ke schnutí před tím, než budete pokračovat novou povr-
chovou úpravou. U dřeva a dřevěných materiálů doporučuje-
me omýt plochu místo vody raději lihovým ředidlem CLOU
Spezialverdünnung MP z nebezpečí důvodu bobtnání dřeva
vodou. 

Čištění 

Nářadí ihned po použití umyjte čistou vodou.

Skladování / Likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a
chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v
souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle
Evropského katalogu odpadů: 08 01 02 (upraví se podle
regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky.

Bezpečnostní upozornění 

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i
vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá

Zvláštní údaje 

Doba působení odstraňovače starých nátěrů na dřevě je nej-
výše 2 hodiny. Při delší době působení může u některých
dřevin dojít ke zbarvení.
K odstranění mořidla ze dřeva se musí ještě dodatečně pou-
žít bělidlo CLOU Bleichmittel 2472.
Odstraňovač starých nátěrů Universal-Abbeizer se používá
také ke změkčení zatvrdlých štětců.
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