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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 

 
 

Περιγραφή προϊόντος 
Το REMOVER είναι αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών νέας τεχνολογίας με βάση ειδικούς 
διαλύτες. Είναι πιο φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα 
προηγούμενης τεχνολογίας. Πληροί τον Κανονισμό 276/2010/ΕΕ και δεν περιέχει στη σύνθεσή του 
διχλωρομεθάνιο. Προσφέρει γρήγορη αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών από μεταλλικές 
και ξύλινες κυρίως επιφάνειες. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει. Η επιφάνεια στην οποία 
εφαρμόζεται δεν εμφανίζει διάβρωση, αποχρωματισμό ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αλκυδικών βερνικοχρωμάτων και βερνικιών καθώς και 
χρωμάτων 2 συστατικών (εποξειδικά χρώματα ή χρώματα πολυουρεθάνης), βερνικιών πατωμάτων, 
ναυτιλιακών χρωμάτων κ.λπ.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 0.95±0.02 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες παραγωγής: 5.5±1.5 Poise (ISO 2884:2, 20°C) 
Σημείο ανάφλεξης: -5±1°C (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1523) 
 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά        
Οι ακόλουθες εφαρμογές έγιναν σε ξύλο και μέταλλο.  
Δραστικότητα: Σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών αφαιρεί αλκυδικά βερνικοχρώματα και βερνίκια 
νερού και διαλύτη από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. 
Σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών αφαιρεί βερνίκια πατωμάτων από ξύλινες επιφάνειες.  

Απόδοση 
Απόδοση: 4.5±1.5 m²/Lt. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Το REMOVER εφαρμόζεται σε μια παχιά στρώση πάνω στην προς βαφή επιφάνεια και αφήνεται να 
δράσει για περίπου 5-45 λεπτά. Αφού μαλακώσουν τα παλαιά χρώματα απομακρύνονται με τη 
βοήθεια σπάτουλας ή ξύστρας. Σε περίπτωση που τα παλαιά χρώματα δεν απομακρυνθούν 
ικανοποιητικά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Στα χρώματα και βερνίκια 2 συστατικών το REMOVER 
αφήνεται να δράσει για περισσότερο χρόνο.  Μετά την απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων ή 
βερνικιών, η επιφάνεια γυαλοχαρτίζεται και βάφεται με το κατάλληλο σύστημα βαφής, αφού 
προηγουμένως καθαριστεί με νερό και στεγνώσει καλά.  
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, σπάτουλα.  
Διαλυτικό αραίωσης: Δεν αραιώνεται. 
 

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με το νερό και σαπουνάδα. 
 

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0,375 Lt και 0,75 Lt. 

Αποθήκευση 
12 μήνες τουλάχιστον εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά, αχρησιμοποίητα και αποθηκεύονται σε 
εσωτερικό χώρο, με θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C (η απευθείας έκθεση στον ήλιο ή στην παγωνιά 
πρέπει να αποφεύγεται).   
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Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Οι χρόνοι δράσεις δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με την παλαιότητα, το είδος και το πάχος 

ξηρού φιλμ των παλαιών χρωμάτων και βερνικιών  
 Το REMOVER δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 
 

 

Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2020 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 


