
 
Arkusz Danych Technicznych  

Pulsar PAINT REMOVER 
PREPARAT DO USUWANIA 
FARB I LAKIERÓW 
(wersja polska wrzesień 2018) 

Po naniesieniu produktu na powierzchnię czyszczoną 
należy odczekać pewien czas do zmiękczenia 
i pojawienia się bąbli na powłoce. Rozpuszczone przez 
preparat pozostałości usuwa się mechanicznie, a resztki 
zmywa wodą. W razie niewystarczających efektów 
operację należy powtórzyć. 

 
OPIS PRODUKTU: 

PAINT REMOVER jest środkiem chemicznym w aerozolu 
do usuwania powłok lakierniczych, farb, wysuszonych 
smarów, olejów, uszczelek i klejów. PAINT REMOVER 
zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, 
osady, stare warstwy farb i lakierów, woski, oleje i inne 
zanieczyszczenia. 

 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 

Działanie PAINT REMOVER-a jest najlepszym 
sposobem przygotowania powierzchni przed użyciem 
klejów CA, UV, żywic akrylowych i lakierów w celu 
usunięcia niepożądanych zanieczyszczeń. PAINT 
REMOVER nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. 
Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni 
przed malowaniem i lakierowaniem.  
PAINT REMOVER nie wywołuje korozji. Nie należy go 
stosować na powierzchnie z tworzyw sztucznych oraz 
innych powierzchni bez wykonania próby jego oddziały-
wania na podłoże. Produkt nie narusza powierzchni 
metalowych, szklanych, ceramicznych i kamiennych. 

 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 

Kolor: przezroczysty, bez zawiesin 
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników 
Lepkość ciecz średniej lepkości 
Gęstość: 0,90 g/cm3 
Korozyjność brak 
Trwałość: do 24 m-cy w oryginalnym opakowaniu 

 
OPAKOWANIA: 

Pojemnik metalowy 400 ml aerozol. 

 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 

Produkt musi być stosowany ze szczególną ostrożnością 
ze względu na bardzo agresywne działanie. Sposób 
użycia polega na wstępnym, mechanicznym 
oczyszczeniu powierzchni z luźnych, starych powłok 
lakierniczych. Zawartość puszki należy dobrze 
wymieszać przez potrząsanie pojemnikiem. Preparat 
nanosić z odległości około 10 do 20 cm dokładnie 
pokrywając powierzchnię.  

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

PAINT REMOVER zawiera substancje łatwopalne. 
Należy używać rękawic, okularów ochronnych oraz ubrań 
roboczych. Produkt działa szkodliwie na drogi 
oddechowe i w kontakcie ze skórą. Ze względu na 
agresywne właściwości preparatu należy stosować go w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach (pod 
wyciągiem). Pojemniki z produktem przechowywać z dala 
od ognia i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak 
dla pojemników ciśnieniowych (aerozole). Więcej 
informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KLN80PRV, EAN: 5905722039947 
 

 
 
 
UWAGA:  
Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma Ondo sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.   


