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Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak ke ll igazodni 
az adott körülményekhez. Javasoljuk a megfelelő tesztek elvégzését a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett  a termék használati és alkalmazási változtatásának a 
jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

Technikai informaciók: 
Pasztás, vízben emulgáló, közepesen gyümölcsös illatanyagú szer. Az Abbeizer 
SB Forte régi festékek, lakkok, diszperziók gyors és alapos eltávolítására szolgál. 
Vastagabb rétegben felhordva több réteg egyidejű eltávolítására is alkalmas, 
mivel bőrösödési ideje hosszú.Tixotróp tulajdonságának köszönhetően könnyű 
vele dolgozni, a lepergés/csöppenés elenyésző. 
Kiszerelés: 
Műanyag dobozban 750 ml-es és 3 l-es kiszerelésben 
Alkalmazási terület: 
Olaj, cellulóz, műgyanta, bitumen, klórkaucsuk alapú festékek, továbbá műgyanta 
diszperziók és latex-színezékek eltávolítására. A természetes fán nem hagy 
elszíneződést, azonban érzékenyebb típusú faanyagon kevésbé látható helyen 
érdemes próbát végezni. 
Technikai adatok: 
Fajsúly: kb.0,96 
Ph érték: 7-8 
Összetétel: Ester, Benzin és adalék anyag 
Felhasználás: 300-600 g/m2 

Alkalmazás: 
A termék az oldószer tartalma miatt a műanyagokat és műrostokat 
megtámadhatja, ezért a használata előtt érdemes a környezetet letakarni. 
Felhordása lehetséges ecsettel, hengerrel, spaklival, merítéssel. Nem igényel 
bekeverést, kibontás után azonnal használható. Normál körülmények között 15-
45 perc elteltével kezd hatni, de kritikusabb felületeken néhány órát is eltarthat. 
Feldolgozás: 
A terméket alaposan hordja fel a kívánt felületre, majd hagyja hatni. Ezt követően 
a megmart/laza festékréteget egy spaklival tolja le a felületről, a maradékot vízzel 
és ecsettel, vagy merítéssel távolítsa el. Nagyobb felület esetén használjon 
gőzborotvát, illetve magasnyomású berendezést. A szerszámokat használat után 
vízzel azonnal mossa le.  
Fagymentes helyen tárolja. Csak üres edényzetet dobjon a hulladéktárolóba. 
 
Egészségi és biztonsági adatok találhatók az EU biztonságtechnikai adatlapban, 
és a termék címkéjén 

 


