
 

Chamäleon GmbH – Technický list  1 

TECHNICKÝ LIST 

         Revize dne: 22.6.2017 

                                           ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ 

 

Objednací číslo: 26730 

 

Určený způsob použití: Oprava automobilů / odstraňovač nátěrů 

 

Oblast použití:   Ideální pro čištění starých nátěrů na různých 

podkladech 
 

Obecná charakteristika: Vysoce efektivní odstraňovač nátěrů. Odstraňuje 

staré nátěry na kameni, betonu, zdivu, asfaltu, 

 kovu a dřevu. Gelová struktura přilne i na svislých 

plochách. 

 

Vlastnosti:  
• Vysoce účinný sprej pro odstranění starých 

nátěrů. 

• Gelová struktura. 

• Důkladné a rychlé. 

• Ekonomické dávkování. 

• Snadné použití 

• Na dřevo, sklo, zdivo, slínek, kámen, beton, 

asfalt a kov.  

 

Technická charakteristika:   
• Barva: bílá/transparentní. 

• Zápach: rozpouštědlo 

• Účinnost: velmi dobrá 

• Podklad: dřevo, sklo, zdivo, slinek, kámen, 

beton, asfalt, kov 

• Skladování: 10 let při vhodném skladování 

• Velikost: plechovky s aerosolí, max. objem 

400ml 

• Hodnota VOC: 224,3g 

• Relativní hustota při 20°C: 1,25 g/ml 

• Výtěžek: 1,5g/s 

• Tlak par při 20°C: 3-4 bar 

• Krytí: cca 0,8 m² 
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Použití instrukcí: 
Před použitím si pozorně přečtěte a používejte výstražné texty na štítku. 

 

Instrukce: 

 
• Sprej by měl mít pokojovou teplotu. 

• Nejlepší teplota na zpracování je 5 až 30 °C.  

• Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut. 

• Před použitím, otestujte kontabilitu povrchu. 

• Nanáštějte odstraňovač nátěrů v silnějších vrstvách a nechte působit.  

• Doba působení přibližně 15 minut (záleží na kvalitě a stáří nátěru) 

• Poté vhodným nástrojem odstraňte. V případě potřeby postup zopakujte. 

• Kontaminovaný odstraňovač nátěrů by měl být považován za chemický odpad 

 

Pouze pro profesionální použití 

 

Používejte vhodný respirátor (doporučeno A2/P3) 

 
2 min 

 

Životní prostředí a označení: 

 
Šetrné k životnímu prostředí: 

Výrobek je 100% bez těžkých kovů. 

Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. 

Likvidace: 

Pouze úplně prázdné plechovky by měli být vhozené do recyklačního kontajneru nebo vhodné 

nádoby pro recyklaci. Plechovky, které nejsou úplně prázdné by měli být zlikvidované jako 

„speciální odpad“ 

Značení: 

Výrobek vyhovuje aktuálním předpisům pro označování podle Přípravné směrnice 1999/45 / 

EG. Aerosol odpovídá TRGS 200 a TRG 300, jakož i směrnici o aerosolu 75/324 / EWG ve 

skutečně platné verzi. 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


