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Lakktalanító paszta, gyors
DP-63

Univerzális lakktalanító, festékek és lakkok, a fémen vagy fafelületeken található ala-
pozók és porfesték rétegek alapos eltávolítására. 
Alacsony forrpontú, szerves oldószerek keveréke, tenszidekkel, rozsda elleni védő-
szerekkel és pH-semleges sűrítőszerekkel.

Klórozott szénhidrogéntől, metanoltól, fenoltól és aromás szénhidrogénektől mentes. 
Már pár perc után hat a lakkfelületeken; a festék filmrétegének a jellegétől függően.

A felület környezetében a véletlenül keletkezett csöppeket és elszóródásokat azon-
nal vízzel le kell mosni. Vastagabb rétegben felhordott festékeken a paszta csak las-
sabban tud áthatolni,  ezért  ilyen felületeken, igény szerint a pasztát 10-20 perces 
időközönként, többször is fel kell hordani.

A pasztával bevont felületeket ne hagyjuk felszáradni. A megoldódott és felhólyago-
sodott  lakkrétegeket a lakktalanító folyamat befejeztével  spatulyával  toljuk le és a 
felületet öblítsük le vízzel, majd hagyjuk leszáradni. A munkahelységeknek jó szellőz-
tethetőnek kell lenniük. Ne alkalmazzuk felmelegedett vagy forró felületeken, ne dol-
gozzuk fel erős napsugárzásnál.

Szállítási csomagolás: 1,0 liter
érdeklődés esetén más csomagolási nagyság is 
lehetséges

Szállítási forma: felhasználásra kész
Feldolgozás: ecsettel
Raktározhatóság: Legalább 3 hónap, hűvös helyen való tárolás mel- 

lett. Hosszabb tárolás esetén a beszáradás veszé- 
lye esetlegesen fennáll.
Használat után tartsuk mindig jól lezárva és tároljuk 
hidegen.

Hatástartam, hatóidő: 10 perctől kezdődően a lakk jellegétől és a réteg- 
vastagságtól függően.

Alkalmazás: Használat előtt keverjük fel, majd elegendő mennyi- 
ségben hordjuk fel a felületre és hagyjuk elegendő 
ideig hatni. 
A feloldódott és felhólyagosodott rétegeket a felület- 
ről a simító spatulyával távolítsuk el és a felületi 
maradékokat vízzel mossuk le.

Anyagszükséglet: 200 gr-tól1 kg-ig/m² , a lemarandó felület jellege 
szerint 

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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