
 
 

 

Poštový kontakt – prevádzka 

 

Logistické centrum 

Priemyselná 1 

900 21  Svätý Jur 

Den Braven SK s.r.o. 

 

Sídlo: Polianky 17   

844 31  Bratislava 

IČO: 35740141 

 

DIČ: 2020211149 

tel.: 02/44971010 

fax: 02/44971540 

 

info@denbraven.sk 

www.denbraven.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balenie 

• Dóza 100 ml  

s nanášacím štetcom 

 

Farba 

• Biela až béžová 

 

Technický list 

TL 07.80  Odstraňovač silikónu  

 

Výrobok 

Jednozložková tixotropná pasta chemicky odstraňujúca zostatky vytvrdeného silikónového 

tmelu. 

 

Vlastnosti 

• Okamžite použiteľná 

• Neobsahuje žiadny aromáty 

• Odstraňuje vytvrdený i nevytvrdený silikón 

z rôznych podkladov 

 

Použitie 

- Odstránenie silikónu z podkladov ako drevo, murivo, betón, keramika, sklo, kameň, kov, 

plast a pod. 

- Odstránenie zafarbení prírodného kameňa silikónovým tmelom 

 

 
 

Technické vlastnosti 

Základ tixotropná pasta 

Tepelná odolnosť °C -15 pri preprave 

Aplikačná teplota °C +5 / +35  

Doba pôsobenia 

min 5 - 15 pri min. zvyškovom filme a  

23 °C / 55 % rel. vlhk.  

hod 4  pri hrúbke 1 mm a 23 °C / 55 % rel. vlhk. 

hod 5 - 7 pri hrúbke 2 mm a 23 °C / 55 % rel. vlhk. 

hod 12 pri hrúbke 5 mm a 23 °C / 55 % rel. vlhk. 

Skladovateľnosť mes. 24 pri teplotách od +5 °C do +25 °C 

  
Podklad 

Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere. 

 

Aplikácia 

Odstraňovač nanášame na silikón pomocou aplikačného  štetca. Podľa potreby  proces  možno opakovať. 

 



 
Obmedzenie 

Okrem iného nie je vhodný pri použití na nylon a textil. 

 

Čistenie 

Ruky: mydlo a voda, krém na ruky  

 

Bezpečnosť 

Viď << Karta bezpečnostných údajov 07.80 >> 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa  20.04.2016 

Vyhotovené dňa     28.01.2002 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy 
použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 
skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 
 


