
PERKOLIN	REMOVER	
Gél	na	odstraňovanie	náterov	

Charakteristika	

Univerzálny	 gélový	 prostriedok	 na	 báze	 špeciálnej	 zmesi	 riedidiel	 určený	 na	 odstránenie	
takmer	 všetkých	 druhov	 farieb	 a	 lepidiel	 (vrátane	 alkydových,	 akrylových,	 ľanových	 olejov	
atď.)	 nanesených	 na	 drevených,	 kovových	 a	 kamenných	 povrchoch.	 Produkt	 neobsahuje	
metylénchlorid.	 Výrobok	 neobsahuje	 hydroxid	 sodný,	 preto	 nemení	 prirodzenú	 farbu	 dreva.	
Vďaka	 gélovému	 zloženiu	 produkt	 nekvapká	 a	 perfektne	 odstraňuje	 povlaky	 na	 zvislých	
plochách.	Nepoškodzuje	povrch.	

Zloženie:	 	 	 zmes	rôznych	rozúšťadiel	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	0,96	kg/l	
Výdatnosť:	 	 	 závisí	od	tvaru	objektu,	podkladu	a	hrúbky	vrstvy	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- jednoduché	použitie	
- s	dobrými	rozpúšťacími	vlastnosťami	
- univerzálne	použitie

Určenia	
- nátery	 aplikované	 na	 drevenom,	 kovovom	
a	kamennom	povrchu	

Odtiene	
- bezfarebný	

Balenia	
- 0,25	l	
- 0,75	l	



Metódy	nanášania	

Štetec	

Príprava	povrchu	

Podklad	očistite,	odstráňte	uvoľnené	časti.	Pred	použitím	produkt	dôkladne	premiešajte.	

Aplikácia	

Štetcom	naneste	na	povrch	hrubú	 rovnomernú	vrstvu	produktu.	Nanesenú	vrstvu	produktu	
nechajte	 15	 -	 30	minút,	 v	 závislosti	 od	 počtu	 vrstiev,	 ktoré	 sa	majú	 odstrániť,	 vsiaknuť.	 Po	
napustení	 odstráňte	 zmäkčenú	 vrstvu	 špachtľou.	 V	 prípade	 hrubých	 vrstiev	 náteru	 bude	
možno	 potrebné	 ošetrenie	 opakovať.	 Ak	 je	 odstránený	 povlak	 príliš	 tvrdý,	 odporúča	 sa	 ho	
prebrúsiť,	aby	do	neho	mohla	preniknúť	odlučovacia	vrstva.	Potom	vyčistite	povrch	zvyškov	
prostriedkom	P.K.	Cleaner	NS90	z	rady	Koopmans.	Po	vyčistení	podklad	opláchnite	vodou,	aby	
ste	 odstránili	 PK	 Cleaner	 NS90	 a	 nečistoty.	 Po	 zaschnutí	 podkladu	 je	 možné	 naniesť	 novú	
povrchovú	vrstvu.		

Pripomienka:	
Odstraňujúca	vrstva	zostáva	aktívna,	pokiaľ	je	„mokrá”.	V	prípade	vysokých	teplôt	alebo	silnej	cirkulácie	vzduchu	je	
možné,	 že	nanesená	 vrstva	produktu	 veľmi	 rýchlo	 zaschne.	V	 takom	prípade	odstráňte	 vysušenú	 vrstvu	produktu	
spolu	 so	zvyškami	a	zopakujte	postup.	Navlhčovanie	vrstvy	vodou	alebo	nanášanie	novej	vrstvy	produktu	na	 jeho	
vysušenú	vrstvu	sa	neodporúča	-	nezlepší	to	výkonnosť	produktu	a	neuľahčí	to	prácu.		

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice. 
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare. 

Odporúčania	

Produkt	 je	 pripravený	 na	 používanie.	 Nepridávajte	 cudzie	 prísady.	 Neaplikujte	 pri	 teplote	
nižšej	 ako	 10°C	 a	 vyššej	 ako	 25°C	 a	 pri	 relatívnej	 vlhkosti	 vyššej	 než	 85%.	 Neaplikujte	 na	
priame	slnečné	svetlo.	Používajte	 iba	na	dobre	vetraných	miestach.	Pracovné	nástroje	čistite	
pomocou	 Professioneel	 Verdunner	 3210	 zo	 sortimentu	 NELF	 alebo	 pomocou	 technického	
benzínu.	Skladujte	v	originálnom,	uzavretom	balení,	v	suchej	a	chladnej	miestnosti,	pri	teplote	
vyššej	ako	5°C.	Dátum	spotreby	je	uvedený	na	balení	(mesiac/rok).	



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	bezpečnostných	údajov,	 ktorý	obsahuje	údaje	o	bezpečnosti	 je	dostupná	u	dodávateľa	
výrobkov.	

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špeciiikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	
listu.Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		

Verzia	listu:	 	 	 1	

Dátum	aktualizácie:	 04.08.2020	
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