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Środek czyszczący w płynie do farb, lakierów i lakobejc
Działanie przez rozpylenie, proszkowanie lub zmiękczanie
PRZEZNACZENIE
Decap`magic jest obojętnym środkiem
czyszczącym specjalnie opracowanym do
proszkowania lub zmiękczania
.
Jest wysoko skoncentrowany w produktach
aktywnych co pozwala na szybkie i skuteczne
czyszczenie każdego typu lakieru i farby
dekoracyjnej jedno lub wieloskładnikowej na
materiałach, którym przywraca ich naturalny
wygląd.
Decap`magic jest szczególnie przystosowany

do prac malarskich, karoseryjnych, stolarskich,
renowacyjnych…itd..,do czyszczenia i odnawiania okładzin
drewnianych, okiennic, drzwi, okien, schodów, mebli…
Uwaga:
W celu oczyszczenia starych powłok z fasad lub innych
trudnych powierzchni należy przygotować środek
czyszczący żelatynowy przeznaczony do wolniejszego
schnięcia ZOLDECAP BIO, DECAP`FACADES

PODŁOŻE
Decap`magic jest produktem obojętnym w
stosunku do materiałów używanych w
budownictwie: drewno, metale, cement, cegła,
szkło, posadzka, kamień…

* Może odbarwiać niektóre tworzywa syntetyczne i
plastikowe. Dlatego wskazane jest wykonać próbę przed
zastosowaniem na dużej powierzchni

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Szybkość działania (proces rozdrabniania)
i skuteczność nawet w miejscach trudno
dostępnych
* Duża wydajność (produkt dobrze zagęszczony i
silnie wnikający )
* Skuteczność prawie natychmiastowa w
większości pokryć
* Ułatwia sprzątanie miejsca pracy (odpady suche,
bez powstawania błota z odpadów)

* Nie plami podłoży mineralnych, metalowych czy
boazeryjnych
* Nie wymaga zmywania przed nałożeniem powłoki
malarskiej (produkt obojętny)
* Zawiera substancję opóźniającą korozję
* Nie zawiera wodorotlenku sody, potasu, amoniaku, ani
kwasu
* Niepalny

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.
Opis
Gęstość
Temperatura zapłonu
Średnia wydajność
Klasyfikacja
Opakowania

Płyn o barwie żółtej na bazie rozpuszczalników organicznych i czynnych substancji
czyszczących. Produkt gotowy do użycia.
1,20 ± 0,05
Powyżej 55°C
10 do 12 m2/L
AFNOR NF T36-005 Produkt nie sklasyfikowany
1L - 3L
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ZASTOSOWANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
Przygotowanie powierzchni
Zabezpieczyć powierzchnie, które mogą ulegać
odbarwieniu oraz produkty plastikowe, PCV,
kauczuk, pilistyren, pleksiglas…
Sposób postępowania
Nakładać Decap`magic przy pomocy rozpylacza
(część przednia i uszczelniająca z teflonu) lub
pędzla ze szczeciny. Pozostawić aż do
podniesienia się powłoki i powstania pęcherzy
powietrznych pokrycia (na kilka sekund lub minut w
zależności od rodzaju i grubości błony)

UWAGA
Likwidowanie wosku z mebli lub graffiti przy pomocy ścierki
nasączonej produktem bezpośrednio na zabrudzonym
miejscu. Oczyszczanie z powłok malarskich i innych może
być wykonane po wyschnięciu produktu. W tym wypadku
wystarczy oczyścić zniszczoną powłokę i odkurzyć przed
malowaniem.

Mycie narzędzi
Wodą lub White Spirit, bezpośrednio po użyciu

Zlikwidować zniszczone pokrycie przy pomocy
szpachelki, noża, cienkiej metalowej szczotki,
metalowej siatki. Ponowić czynność jeśli istnieje
taka konieczność: upał, wiatr, bardzo gruba
warstwa powłoki. Usunąć, zmyć lub odkurzyć
wszelkie suche odpady powstałe w wyniku
czyszczenia. Nie trzeba zmywać produktu.
Podłoże musi być suche i pozbawione odpadów z
czyszczenia przed nakładaniem farby.

Warunki nakładania
* Przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 5°C (z
zachowaniem środków ostrożności powyżej temperatury
35°C)

PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na
opakowaniu

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i
przewiewnym

* Przy pogodzie suchej, chroniąc od silnego wiatru i
bezpośredniego promieniowania słonecznego
* Może zniszczyć niektóre materiały sztuczne i produkty
plastikowe

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie:
www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.
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