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Použitie 
Kvapalný prípravok na odstraňovanie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb, na 
čistenie pracovných pomôcok a strojov. Je vhodný aj k odstraňovaniu nezreagovaných polyuretánových lepidiel 
či PUR pien. Nehodí sa na odstraňovanie zvyškov lepidiel a farieb zo silno nasiakavých alebo poréznych plôch. 
 
Dôležité upozornenie! 
Používajte prípravok Lignofix ODSTRAŇOVAČ bezpečne. Prostriedok môže narušiť aj povrchy alebo 
povrchové úpravy, ktoré ste nechceli odstraňovať! Prostriedok môže poškodzovať plastové rámy okien, 
nutné odskúšať! Pred aplikáciou vyskúšajte tento prípravok na malej ploche čisteného povrchu, pre skúšku 
vyberte menej viditeľné miesto v čistenej ploche. Ihneď po odstránení vrstvy farby / lepidla dôkladne 
opláchnite vodou. 
 
Zloženie 
Zmes metylesterov dikyselin a neionogénneho tenzidu. 
 
Parametre prípravku 
Bod vzplanutia 100 ° C. 
 
Návod na použitie 
Okolie čistenej plochy chráňte maskovacou páskou a zakrývacou fóliou. Pred použitím pretrepte. Aplikujte 
rozprašovačom priamo na miesto znečistené lepidlom či farbou. Ponechajte pôsobiť cca 5-30 minút a potom 
narušené a zmäknuté lepidlo/ farbu odstráňte zotretím handrou alebo kefou, prípadne plastovou škrabkou. 
Prípravok zaistí, že odstraňované lepidlo/ farba nepriľne opätovne k povrchu. Potrebná doba pôsobenia je tým 
dlhšia, čím sú lepidlo resp. farba viac zaschnuté a predlžuje sa s hrúbkou odstraňovanej vrstvy. Pri dlhodobom 
pôsobení môže spôsobiť narušenie povrchu! Nakoniec sa očistené miesto opláchne vodou. 
UPOZORNENIE: Návod na použitie prípravku je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k 
tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky 
aplikácie. 

 

Riedenie 
Dodáva sa aplikačnej konzistencii, neriediť. 
 
Spôsob nanášania 
Aplikácia postrekom. 
 
Výdatnosť 
4 - 6 m2 / l podľa typu znečistenia. 
 
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc viď etiketa a bezpečnostný list: www.stachema.sk. 
 
Skladovanie 
Skladovať a prepravovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 ° C do +30 ° C, oddelene od 
potravín, nápojov a krmív, v suchých, dobre krytých skladoch, mimo dosahu detí. Pred používaním 
homogenizovať pretrepaním. 
 
 
Záručná doba 
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
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Balenie 
0,5 litra. 
 
 
 
Dátum revízie: 31. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribútor v SR: 
Stachema Bratislava a.s. 
900 41 Rovinka 411 
Tel.: +421-2-45985500 
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
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