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TECHNICKÝ LIST 

KEIM DISPERSIONSENTFERNER-

AROMATENFREI  
ODSTRAŇOVAČ DISPERZNÝCH NÁTEROV – BEZ AROMÁTOV 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Pastovitá, vodou emulgovateľná zmes rozpúšťa-

diel, bez freónov, chlórovaných a aromatických 

uhľovodíkov.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Na odstraňovanie disperzných a latexových fa-

rieb na báze styrolakrylátu alebo čistého akrylá-

tu, akrylových lakov, systémov na premostenie 

trhlín a syntetických omietok na omietke, betónu 

alebo kameni.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Estery, alifatické uhľovodíky, dietylenglykoleter, 

anionické tenzidy a zahusťovadlá. 

Charakteristika materiálu 

 hustota:  cca 1 g/cm3 

 pH:   cca 7,5 pri 10 g/l vody 

 bod vzplanutia: > 60 °C 

Odtiene 
žltkastý 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Bezaromátový odstraňovač disperzných náterov 

je pripravený na okamžité použitie. Nanáša sa 

sýto a rovnomerne zdola nahor štetcom s prí-

rodným (nie syntetickým) vlasom, valčekom 

s ovčím rúnom alebo striekacím zariadením.  

Optimálnu dobu pôsobenia zistite na skúšobnej 

ploche:  

Normálne disperzné nátery sú narušené po 3–6 

hodinách. U hrubších systémov (viacvrstvové 

nátery, systémy na premostenie trhlín, syntetické 

omietky) je doba pôsobenia dlhšia; podľa mož-

ností nechajte pôsobiť cez noc.  

Ak predovšetkým u hrubších alebo silne nasia-

kavých vrstiev film odstraňovača zmatnie, bez 

toho aby sa najspodnejšia vrstva zmäkčila (skon-

trolujte špachtľou), pridajte ďalší odstraňovač 

spôsobom mokré do mokrého.  

Odstraňujte horúcou tlakovou vodou (80-90 °C 

a cca 100 bar) alebo mechanicky špachtľou. 

Čistenie prúdom vody vykonávajte vždy zdola 

nahor. Vnútorné nátery oškrabte špachtľou 

a umyte špongiou.  

Spracovanie 
Spracovanie je optimálne pri 20 °C. 

Nižšie teploty predlžujú potrebnú dobu pôsobe-

nia. Vyššie teploty urýchľujú uvoľňovanie, skra-

cujú však dobu na čistenie. Zabráňte priamemu 

oslneniu a silnému pôsobeniu vetra. Zaschnuté 

plochy znovu uvoľníte opakovaným nanesením 

odstraňovača.  

Spotreba 
0,3-0,5 kg/m2 na normálne 1- až 2-vrstvové dis-

perzné nátery; 

až 1 kg/m2 na 1- až 2-vrstvové omietky s umelou 

živicou a viacvrstvové náterové systémy.  

Skutočnú spotrebu zistite na skúšobnej ploche. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 25 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov v dobre vetraných prie-
storoch, chránené proti priamemu slnečnému žiareniu a 
pri teplotách nižších ako 35 °C. Uchovávajte mimo 
dosahu zdrojov zapálenia.  
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7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä 

sklo, keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku 

chráňte pred postriekaním. Ukladajte mimo do-

sahu detí. 

Upozornenie: 
Jedná sa o horľavý materiál. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné 

ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev, 

rukavice). V prípade potreby ochranu očí (proti-

chemické okuliare alebo štít). Osobné ochranné 

prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom 

stave, poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Pri 

práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou 

prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom 

a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dosta-

točné vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné 

ihneď opustiť miestnosť, prípadne vyhľadať le-

kársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný 

odev a pokožku umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 

 pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa 

a vypiť asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia 

zdravia a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom 

požití vždy vyhľadať lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie 

produktu alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto 

vydania strácajú skoršie vydania platnosť. 


