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Gelový odstraňovač
lepidel a barev

551/6.99
OBLAST POUŽITÍ:
Odstraňování starých přírodních lepidel, lepidel obsahující
syntetické pryskyřice a barev.
Typické aplikace
Odstraňování starých lepidel z podlah se žulovou nebo
keramickou dlažbou, s dřevěnými, betonovými, sádrovcovými
nebo kovovými povrchy, s cementovými vyrovnávacími nátěry
atd.
Odstraňování starých lepidel z keramických a mozaikových
obkladů, ze žuly, betonu, dřeva, kovů, z vlákny vyztuženého
betonu atd.
Odstraňování barev z kovových, dřevěných nebo betonových
povrchů atd.
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
PULICOL se skládá ze směsi gelových rozpouštědel, která se
snadno nanáší stěrkou nebo štětcem.
PULICOL je vysoce efektivní při rozpouštění všech
pryskyřicových lepidel a barev již několik minut po nanesení.
DOPORUČENÍ:
Nemíchejte PULICOL s vodou.
Nepoužívejte na podklady, které mohou být rozpouštědly
poškozeny např. plastové, gumové, PVC povrchy, povrchy
s dekorativní glazurou, která není odolná proti rozpouštědlům
nebo povrchy s lakovaným dřevem.
Nepoužívejte PULICOL na vypalovací nátěr, kdy by bylo
dosaženo jen malého účinku.
POUŽITÍ:
Naneste PULICOL stěrkou nebo štětcem na zbytky lepidla či
barvy, které se mají odstranit, počkejte dokud zbytky
nezměknou nebo se nerozpustí a potom je odstraňte stěrkou.

Jestliže je povrch hladký a nesavý např. žulové nebo keramické
obklady, opláchněte jej roztokem hydroxidu sodného a potom
pečlivě vodou. Zbytky z hrubého nebo savého povrchu (např.
cementový potěr, poškrábané nátěry) odstraňte skelným
papírem nebo drátěným kartáčem. Dřevěné povrchy
neoplachujte vodou, pouze je očistěte skelným papírem.
Doba, po kterou by se měl PULICOL nechat účinkovat, závisí
na typu lepidla a jeho tloušce. Doporučujeme provést
individuální zkoušku. Pro některá lepidla MAPEI je rychlost
účinku PULICOLu informativně následující:
ADESILEX F57 několik minut
ADESILEX V4 několik minut
ADESILEX G19 cca 30 minut
ADESILEX G12 cca 45-60 minut
SPOTŘEBA:
Spotřeba záleží na množství a typu lepidla, všeobecně je
odhadovaná spotřeba 300g/m .
UPOZORNĚNÍ:
PULICOL nevyžaduje označení jako hořlavina. Gel zabraňuje
rychlému výparu rozpouštědel a proto ani nemá výrazný
zápach. Avšak běžná bezpečnostní opatření doporučená při
práci s chemickými výrobky, zvláště rozpouštědly, by se měla
dodržovat. PULICOL může poškodit zdraví.
BALENÍ:
6-ti a 1 kg nádoby

TECHNICKÁ DATA

(TYPICKÉ HODNOTY)

IDENTIFIKACE VÝROBKU:

Konzistence:

transparentní gel

Barva:

bezbarvý

Hustota:

1,19

Doba skladování:

12 měsíců v originálním balení

Zdravotní závadnost dle EEC 88/379:

ano: dráždí pokožku a oči

Hořlavost:

ano

Celní zařazení:

3814 00 90

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Doba působení

15 - 60 min, dle typu lepidla nebo nátěru

Teplota při použití:

+ 8°C až +35°C

Spotřeba:

300 g/m

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ
Přestože výše uvedené instrukce a nařízení odpovídají
našim nejlepším zkušenostem, jsou zcela indikativní
a měly by být důkladně ověřeny při praktickém použití.
Proto by měl uživatel před aplikací určit, zda je výrobek
k předpokládanému účelu vhodný a převzít zodpovědnost,
vyplývající z jeho použití.

Centrála a prodejní sklad: MAPEI s.r.o. Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519

Internet: http://www. mapei.cz

tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209

tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

E-mail: info@mapei.cz
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