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Leírás:  
A Paint & Carbon Stipper egy rendkívül hatékony festék és tömítés eltávolító spray.

Használati utasítás: 
Figyelmeztetés: Károsíthat bizonyos gumi és műanyag felületeket. Használat 

előtt próbálja ki az anyagot egy kevésbé látható helyen!

1. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

2. Rázza fel a spray alaposan.

3. Egyenletesen permetezze be a kívánt felületet 25 30cm-ről.

4. Hagyja 5-20 percig hatni.

5. Távolítsa el a maradványokat, ecsettel vagy spatulával.

6. Öblítse vízzel.

7. Ha szükséges ismételje meg a folyamatot.

Raktározás:
18 hónap száraz és hűvös

helyen. Jól lezárt, eredeti

csomagolásban tárolandó

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság

technikai adatlapban szereplő

adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató jellegűek.

Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék

kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a

termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

PAIND & CARBON STRIPPER CHPACS 400 ml 87660

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Kiszerelést: Aeroszol

Szín: Színtelen

Szag: Fajtájára jellemző

Gyulladási hőmérséklet: 235 °C
Sűrűség 20 °C-nál: 0,79 g/cm3

VOC: Max 840 g/l

Alkalmazás: 
Paint & Carbon Stripper hatékonyan eltávolítja a szén- betéteket,

tömítőanyagokat és ragasztókat, kontakt ragasztókat, alvázvédelemi, kémiai,

parafa és rost tömítéseket és festékeket.

Függőleges felületeken is jól tapad.

Eltávolítja a tömítés maradványokat, az alapozókat, alvázvédelmi anyagokat,

festék, maradványokat és a koromlerakódásokat mozgó alkatrészekről Pl.

változó geometriájú turbófeltöltőről. Tisztítja a fényező pisztolyokról, festék

maradványokat stb. Eltávolítja a fólia címkéket és matricákat az üvegről, a

koksz lerakódásokat, mint Pl. az EGR szelepnél. Alkalmazás után vízzel vagy

oldószerrel lemosható.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Butil-acetát, aceton

PAINT & CARBON 

STRIPPER
Festék és tömítés eltávolító spray
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