
Препарат за отстраняване на

        епоксидни остатъци

Epoxy Remover

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Препаратът за отстраняване на епоксидни остатъци е

продукт, несъдържащ киселини, основи или хлорни въглеводороди, на основата на 

силно  активни разтворители, използващ се за почистване на остатъци от фугиращ

цимент на основата на епоксидни смоли, от остатъци от смоли, от запечатки, 

остатъци от лепила и други замърсявания от минерални и устойчиви на киселини

повърхности

Продуктът се характеризира със следните свойства:

● Много добри разтварящи и раздуващи способности на слоеве от епоксидни и изкуствени смоли 

● Течна, леко гелообразна консистенция, поради което много добра възможност за използване при вертикални

повърхности

● Лесно отстраняване с водна струя и четка

Област на приложение:  

Препаратът за отстраняване на епоксидни остатъци служи като почистващо средство за отстраняване на петна от

епоксидни смоли или остатъци от фугиращи смеси от епоксидни смоли от естествени или изкуствени камъни като

напр. гранит, гнайс, кварцит, варовик, заводски бетон, тухла и керамика.

Указание за употреба:

1. Повърхността трябва да е суха.

2. Оптимална температура за работа 10-30°С; избягвайте излагане на директна слънчева светлина. По време на

обработване защитете повърхностите от дъжд.

3. Разклатете за кратко преди употреба.

4. Нанесете продукта равномерно с помощта на  устойчива на разтворители четка, гъба или ролер

5. След като подейства 20-40 минути размекнатият слой може да се отстрани с водна струя и четка или абразивна

гъба. Четкайте само по диагонал на фугата. Отстранете отпадната вода в съгласие със съответните местни 

разпоредби. 

6. Обилно изплакнете.

7. При интензивни и упорити замърсявания може да се наложи повторно третиране. Нанесете препарата както по-

горе, интензивно четкайте с помощта на четка с естествен косъм и изплакнете след посоченото време на действие.

Указание:   

● Продуктът разяжда боядисвани повърхности и не е подходящ за почистването на дърво (опасност от раздуване)

или чувствителни към разтворители пластмаси. При съмнение да се направи тест на незабележимо място.

● При използване в помещения да се проветри добре.

● Не използвайте върху свързани със смола повърхности

● По- високите температури забързват, по- ниските удължават времето за въздействие

● За правилно отстраняване на отпадъците напълно изпразнете опаковката.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 1- 10 m²/l в зависимост от вида на повърхността

Цвят: прозрачен



Консистенция: течна

Плътност при 20°С: около 1,04 g/cm³

Съхранение: най- малко 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно 

място без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

1 l 6 41.11983

5 l 2 41.11984

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма

АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на

производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


