Techninė atmintinė

Universal Abbeizer
Universalus dažų tirpiklis pašalina visus dažus ir lakus.
Vidui ir išorei.

Medžiaga
Paskirtis

Savybės

Tankis
Sudėtis
Produkto kodas

Greitai ir gerai pašalina senus lakų ir dažų sluoksnius alyvos, sintetinės
dervos, asfalto ir chloro kaučiuko pagrindu, taip pat lateksinius dažus,
sintetinės dervos dispersijas, sintetinius tinkus, klijų likučius, glaistus ir PU
putų likučius nuo visų įprastinių pagrindų: akmeninių, medinių arba
metalinių. Valant šiuo dažų tirpikliu natūralią medieną spalva nepakinta.
Prieš naudojimą būtina patikrinti nematomoje vietoje dėl tinkamumo.
Lako ir dažų sluoksnius tirpdo greita, giliai įsiskverbdamas per vieną darbo
ciklą. Padengtas dažų tirpiklio sluoksnis ilgokai neišdžiūsta, todėl itin ilgai
veikia. Silpno kvapo „düfa Universal Abbeizer“ dažų tirpiklis yra paruoštas
naudoti.
Dėl tiksotropinės konsistencijos šis produktas, padengus ir storu sluoksniu,
pasižymi tik nedideliu polinkiu nutekėti, todėl puikiai tinka vertikaliems
paviršiams.
Apie 0,99 g/сm³
Pagal VdL direktyvas statybiniams dažams:
Esteriai, benzinas ir pagalbinės medžiagos (< 5% alifatinių angliavandenilių,
< 5% nejoninių tenzidų).
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Dengimas
Dengimas

Skiedimas
Įrankiai
Universal-Abbeizer

„düfa Universal Abbeizer“ dengti teptuku ir palikti veikti. Galima
daiktus, nuo kuirų reikia pašalinti dažus, panardinti į vonelę.
Paprastai veikimo trukmė apie 15 – 45 min, kai pagrindai sudėtingi,
daugiau valandų. Lako pašalinimui paspartinti uždedama plėvelė ir
veikiama aukšta temperatūra. Kai dažų sluoksnis nepasiduoda
pašalinamas, tikslinga, nuėmus pirmą sluoksnį padengti antrą kartą
„düfa Universal Abbeizer“. Praėjus pakankamam poveikio laikui
išbrinkusią dažų plėvelę nugramdyti glaistikliu. Laką ir dažus nuo
sunkiai prieinamų vietų pašalinti plieno vatos kempenėle ir nuplauti
vandeniu.
Dėl stiprios poveikio jėgos „düfa Universal Abbeizer“ gali išbrinkinti ir
plastiką. Todėl patartina aplink dažų tirpiklio poveikio vietą kruopščiai
apdengti.
„düfa Universal Abbeizer“ dažų tirpiklis tiekiamas paruoštas naudoti.
Galima dengti teptuku, voleliu, šepečiu arba glaistykle.
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Dengimo temperatūra

Dengiant, objekto ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip
+8 C.

Sąnaudos
Įrankių plovimas

Vienam sluoksniui apie 300 – 500 ml/m2.
Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos
Saugos taisyklės

Laikymas
Utilizavimas

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Dengiant ir pabaigus darbą
pasirūpinti geru vėdinimu. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai
nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją vandens telkinius arba
gruntą.
Ženklinimas, žr. saugos duomenų lapą.
Perdirbti atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Sudžiūvusius
medžiagos likučius galima sutvarkyti kaip buitines atliekas. Pakuotes
su skystais dažų likučiais atiduoti į senų dažų surinkimo vietas. AVV
atliekų kodas Nr. 080117.

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti
labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui
konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770
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