
VLASTNOSTI

•	 Snadno a účinně odstraňuje staré nátěry ze všech povrchů
•	 Tixotropní konzistence – nekape a nestéká
•	 Univerzální použití 

INFOLINKA CZ: 800 101 000 www.bondex.cz
1/2

Povrch musí být čistý a suchý.

PŘÍPRAVA	PODKLADU

Před použitím důkladně protřepte, výrobek je připraven  
k okamžitému použití. Neředí se! Aplikujte silnější vrstvu 
štětcem nebo špachtlí a nechte působit 5 minut až 1 hodi-
nu v závislosti na druhu nátěru a počtu vrstev k odstranění. 
Před nanášením další vrstvy vyčkejte do úplného zaschnutí. 
Odstraňte zbytky přípravku špachtlí, štětcem nebo kousky 
ocelové vlny. Vzácné dřeviny nebo dýhu opláchněte lakovým 
benzínem, masivní dřevo studenou vodou.
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací vodou  
a lakovým benzínem.
Čištění nesyntetických štětců proveďte tak, že je necháte  
přes noc namočené v odstraňovači a poté je opláchněte  
vodou.  
Nářadí: univerzální štětec, ocelová vlna, špachtle 

APLIKACE	A	DOPORUČENÉ	PRACOVNÍ	PROSTŘEDKY

Při	teplotě	+	20°C	a	standardní	vlhkosti	60%
Akrylátové nátěry a laky: 5 – 15 min.
Alkydové nátěry a laky: 5 – 20 min.
Lepidla: 5 – 30 min.
Pasty: více než 1 hod.

DOBA	SCHNUTÍ
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TECHNICKÝ	LIST

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné 
podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospa-
lost nebo závratě. P101	 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte  
po ruce obal nebo štítek výrobku. P102	Uchovávejte mimo do-
sah dětí.  P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261	
Zamezte vdechování par. P280 Používejte ochranné rukavice. 
Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P304+P340 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponech-
te ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kon-
taktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
P403	Skladujte na dobře větraném místě.	P235	Uchovávejte  
v chladu.	P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi 
místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízení-
mi.
Nebezpečné	 složky: aceton (CAS: 67-64-1); cyklohexanon 
(CAS: 108-94-1)

BEZPEČNOST	PŘI	PRÁCI	A	EKOLOGIE

Universal	
Remover

Univerzální tixotropní 
odstraňovač

Gelový prostředek k odstraňování starých nátěrů jako jsou 
barvy, laky, pasty, lazury, lepidla ze všech povrchů v interi-
éru i exteriéru. Použití také k čištění nesyntetických štětců a 
válečků. Díky gelové konzistenci je odstraňování snadné i na 
svislých plochách. Nátěr se odpařuje minimálně a udržuje si 
tak účinnost i po dobu několika hodin.  
Používá se k efektivnímu odstraňování starých nátěrů  
na širokém spektru povrchů jako je např. dřevo, kov, beton, 
obklady, dlažby apod. Neaplikovat na plasty a odvozené pro-
dukty (polystyren, silikonová těsnění apod.), syntetické pod-
klady a povrchy z hliníku, zinku či mědi.

POUŽITÍ

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu  
k výrobku (www.bondex.cz).
Zbytky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. 
Obaly	 čisté:	O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad  
dle místních předpisů. 

NEBEZPEČÍ
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Universal	
Remover

Univerzální tixotropní 
odstraňovač

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé polo-
ze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek	si	uchová-
vá	při	předepsaném	způsobu	skladování	v	uzavřeném	
obalu	 užitné	 vlastnosti	 min.	 3	 roky	 od	 data	 výroby	
uvedeném	na	obalu.	Nesmí	zmrznout.

SKLADOVÁNÍ

INFORMACE	O	PRODUKTU

Balení	(L):
Barevné	odstíny:
Doba	spotřeby:

0,5; 1
bezbarvý
3 roky

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Obsah	organických	

rozpouštědel:
•	 Obsah	celkového	

organického	uhlíku:
•	 Obsah	neprchavých	

látek	(sušiny):
•	 Vydatnost:

0,87 g/cm3

0,948 kg/kg

0,48 kg/kg

5,3% hm.
3 m2/l v jedné vrstvě

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny na základě laboratorních poznatků a našich odborných 
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány  
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho  
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost.  
Proto doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně 
naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou 
vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek  
v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 06/2017

OSTATNÍ	INFORMACE


