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Universal-Abbeizer       technické údaje 

odstraňovač starých náterov 

 
Charakteristika 
 
Odstraňovač starých náterov na báze pomaly tečúceho 
organického rozpúšťadla. 
 

• pripravený na priame použitie 

• vysoko viskózny 

• neobsahuje chlorovodíkové zlúčeniny 

• nezapácha 

• zdravotne neškodný 
 

Oblasť použitia  

 
Používa sa na odstránenie starých náterov  
(aj hlboko z pórov) z dreva, drevených materiálov, 
betónu, kameňa, omietky alebo kovu. Odstraňuje  
taktiež dvojzložkové laky a disperzné nátery. 
 
Spracovanie / Aplikácia 
 
Odstraňovač starých náterov naneste sýto štetcom  
(v hrúbke vrstvy 2-3 mm) na odstraňovaný náter. 
Odstraňovač ničím nerieďte! Nechajte pôsobiť   
1-2 hodiny a potom odstráňte narušenú vrstvu náteru 
špachtľou. U profilovaných dielcov alebo drevorezieb 
použite kartáč s mosadznými alebo bronzovými drôtmi.  
Pri odstráňovaní veľmi hrubých viacvrstvových náterov 
budú podľa okolností potrebné dva pracovné kroky. 
 
Po odstránení náteru plochu dôkladne umyte vodou  
a odstavte na schnutie pred tým, než budete pokračovať 
ďalšou povrchovou úpravou. Pri dreve a drevených 
materiáloch odporúčame umyť plochu namiesto vody 
radšej liehovým riedidlom CLOU Spezialverdünnung MP 
z dôvodu nebezpečenstva napučania dreva vodou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čistenie 
 
Náradie ihneď po použití umyte čistou vodou. 
 
Skladovanie / Likvidácia 
 
Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch 
v suchu a chladne, chráňte pred mrazom. So zvyškami 
sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi  
pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými 
látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa 
Európskeho katalógu odpadov: 08 01 02 (upraví sa 
podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). 
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky. 
 
Bezpečnostné upozornenia 
 
Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu  
do spodných a povrchových vôd  
(stupeň nebezpečenstva pre vodu 2). 
Uchovávajte mimo dosah detí.  
 
Upozornenie 
 
Doba pôsobenia odstraňovača starých náterov na dreve 
môže byť maximálne 2 hodiny. Pri dlhšej dobe 
pôsobenia môže dôjsť pri niektorých drevinách 
 k zafarbeniu. 
Na odstránenie moridla z dreva sa musí ešte dodatočne 
použiť bielidlo CLOU Bleichmittel 2472. 
Odstraňovač starých náterov Universal-Abbeizer 
 sa používa taktiež na zmäkčenie zatvrdnutých štetcov. 
 
Objednávacie údaje 
 
číslo výrobku: 
      
Universal-Abbeizer         1880.00000 
 
 


