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Odstraňovač etikiet

vrátane špeciálnej špachtle

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové 
etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. WEICON 
Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, 
kovy, drevo, fólie a plasty.

WEICON Odstraňovač etikiet ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky 
(napr. chybné výtlačky), nálepky s adresou, alebo popisom 
produktu, popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla napr. po 
diaľničných známkach.

Bez silikónu áno

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný

Bez AOX* áno

* AOX = halogénované organické zlúčeniny
  (zlúčeniny chlóru, brómu a jódu)

Spracovanie
Na etiketu sýto nastriekajte, nechajte pôsobiť asi 1 minútu a pomaly 
ju odlepujte. V prípade odolných zvyškov postup opakujte, prípadne 
mechanicky odstráňte plastovou špachtľou. Potom znova nastriekajte 
a utrite handričkou. Následnú aplikáciu etikiet je možné vykonať 
úplne bez problémov, pretože odstraňovač etikiet sa odparuje bez 
zanechávania zvyškov. 

Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami 
nad +50°C.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných
údajov.

Dostupné veľkosti balenia:
11206500 Odstraňovač etikiet, 500 ml

Doplnkové príslušenstvo:
10953001 Špachtľa špeciálna, krátka
10953003 Špachtľa špeciálna, dlhá

Technické údaje

Vlastnosti

Zápach

uvoľňuje papierové a plastové etikety so špeciálnou špachtľou

citrus

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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