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Balenie 

• Aerosólový sprej 400 ml. 

 

 

 

Technický list 
TL 07_80 Odstraňovač tmelov v spreji 
 
Výrobok 

Jednozložkový vysoko účinný prostriedok odstraňujúci zvyšky vytvrdených akrylových, 
silikónových a polyuretánových tmelov. 
  

Vlastnosti 

• Okamžite použiteľný; 
• Odstraňuje vytvrdený i nevytvrdený 

tmel z podkladov; 
• Bez obsahu aromátov; 

 

 

Použitie 

- Odstránenie tmelov z podkladov ako keramika, sklo, kameň, kovy, plasty, 
  akrylátové vane, hliník a PVC; 
- Odstraňuje tuky. oleje, živice, asfalty, zvyšky mazacích a klzných  
  prostriedkov; 

 
 

Technické údaje 

Konzistencia Aerosól  

Aplikačná teplota °C +5 / +35  

Doba pôsobenia Min 2 - 5  
(pri minimálnej hrúbke 
zvyškového filmu a 23°C / 
55% rel. vlhk.) 

Skladovanie mesiace 36 
(pri teplotách od +5°C do 
+25°C) 

 
Obmedzenie 

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na nylon a textil. 

 
Podklad 

Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere. 
 
Aplikácia  

Odstraňovač aplikujeme na odstraňovanú tmelovú vrstvu  cca z 20cm. Nechať pôsobiť. Odstrániť špachtľou alebo nožom. Podľa potreby 

proces možno opakovať. 



 
 

Čistenie 

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky. 

 

Skladovateľnosť 

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 36 mesiacov od dátumu 

výroby.  

 

Bezpečnosť 

Viď «Kartu bezpečnostných údajov 07.80». 

 
Aktualizácia 

Aktualizované dňa 19.06.2008 

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 informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 

skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 

 

 


