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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hustota (spec. hmotnost) 1 g/cm3

Teplota zpracování Teplota podkladu a okolí nesmí být nižší než 10 0C

Poměr ředění Viz tabulka

Nanášení Štětkou

Spotřeba Cca 100 ml/m2

Doba působení V závislosti na odstraňovaném materiálu se již po 5 - 10 minutách projevuje účinek.

  ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI
• Koncentrát
• Velmi vydatný
• Velmi účinný díky aktivní kombinaci tensidů
• Velmi dobré promáčení
• Rychlý a spolehlivý účinek

• Bez zápachu
• Neobsahuje ředidla
• Neškodí podkladům
• Vydatnost: cca 200 - 400 m2

                      BALENÍ

Láhev 1 litr. Karton 40ks

TechNIcké POZNÁmky ke ZPrAcOVÁNÍ
Vhodný pro odstraňování papírových tapet, surových vláken a klihových barev (i několikrát natřené stěny). Roztok připravený 
podle návodu se štětkou nanese v silné vrstvě, případně dvakrát. Po dostatečném působení lze tapety z podkladu stáhnout po 
jednotlivých pruzích. Klihové barvy se odstraňují umýváním vodou. Tapety propouštějící vodu a několik na sobě nalepených/
přebarvených vrstev tapet před namáčením nejprve zdrsníme hrubým smirkovým papírem nebo jehličkovým válečkem. Podlahy, 
dveře atd., citlivé na vodu, zakryjeme.

SkLAdOVÁNÍ
Nádoby skladovat dobře uzavřené v chladu, nikoli v mrazu. Minim. trvanlivost: viz. obal

ČIŠTěNÍ PrAcOVNÍch NÁSTrOjů
Ihned po použití vodou.

BeZPeČNOSTNÍ OPATřeNÍ
Viz Bezpečnostní list.

dALŠÍ OBSAžeNÁ LÁTkA
Odpěňovač UBA 04164460.

dISTrIBUTOr
Henkel CR spol. s r.o., 
U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel: 220 101 101
www.metylan.cz

 OBLAST POUžITÍ
Vhodný pro účinné odstraňování tapet a surových vláken, jakož i smývání klihových barev.

LIkVIdAce
Malá množství lze zředěná vylít do kanalizace. Větší množství se likvidují odděleně. Odpadní klíč: 080403 (kód EAK).
Obaly se recyklují prázdné a tříděné na papír a plasty.

Kvalita pro profesionály

UPOZOrNěNÍ
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. 


