DILUNETT

®

ČISTENIE A OCHRANA DREVA

Bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov na všetky povrchy

POPIS VÝROBKU:
DILUNETT® je silný, vodou umývateľný odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu,
farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo. Nevyžaduje dohľad či okamžité odstránenie zmäkčeného náteru.
DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstiev finálneho náteru pri jednej aplikácii. Vhodný prakticky pre akýkoľvek povrch
vrátane dreva, kovu, plastu a GRP (sklolaminátu). Gélová konzistencia odstraňovača DILUNETT® nesteká a je tak
ideálna pre zvislé povrchy, komplikované plochy a zložité drevené prvky, z ktorých je nutné odstrániť pôvodné nátery.
DILUNETT® sa ľahko nanáša a rozpúšťa farby aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch. Zmäkčuje všetky
nahromadené vrstvy, aby čistenie a odstraňovanie bolo čo najjednoduchšie. Neobsahuje VOC (prchavé organické
zlúčeniny) a je nehorľavý. Odstraňovač DILUNETT® je bezpečný pre použitie v málo vetraných alebo uzavretých
priestoroch.

Neobsahuje riedidlá a teda žiadne toxické výpary.
Jednoducho z povrchu odstrániteľný vodou.
DILUNETT ® je bezpečný pre použitie na všetky
povrchy okrem hliníku.
Nepoškodzuje plast. Bezpečný pre povrchovú živicu.
Jedinou aplikáciou odstraňuje až 8 vrstiev.
Nevyparuje sa, a preto dokáže pôsobiť dlhú dobu
bez nutnosti dohľadu.
Jedná sa o gél, a preto nesteká a jednoducho sa
nanáša.

ZÁKLADNÉ POUŽITIE:
Určený pre vonkajšie použitie.
Odstraňuje laky, moridlá, farby atď.
Je možné nanášať na kov**, drevo**, plast,
povrchovú živicu, kameň, betón atď.
Výborné vlastnosti na vodorovných aj zvislých
povrchoch ** Viď „Obmedzenie“

Viskozita: gél
Merná hmotnosť (+20⁰C): 1,10 ± 0,05
Skupenstvo: viskózna kvapalina
Horľavosť: nehorľavý
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnej neotvorenej
nádobe
Veľkosť nádoby: 1l, 2,5l, (10l na objednanie)
Vzhľad a zápach: krémový, zápach hydroxidu sodného
Priemerné doby pôsobenia
Alkydové/
olejové farby,
moridlá a laky
Alkydové farby,
moridlá a laky

určeniu doby pôsobenia otestovať
na malej ploche

Poznámka:
Vyššie sú spomenuté iba priemerné doby pôsobenia.
Pre určenie aktuálneho kontaktného času
potrebného pre odstránenie požadovaného počtu
vrstiev by mal byť vykonaný test.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Odstrániť voľnú a odlupujúcu sa farbu.
Vykartáčovať akékoľvek fyzické povrchové
znečistenie, napr. mach, špinu všeobecne, atď.

VOC (obsah prchavých organických zlúčenín):
Mimo oblasť pôsobnosti.

www.owatrol-natery.cz

NANÁŠACIE POMÔCKY:
Kartáč so syntetickými (nylonovými) vláknami
Škrabka alebo špachtľa
Tlakový čistič

VÝDATNOSŤ:
Výdatnosť: 4 m2 /l
Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na
metóde nanášania, type, štruktúre a pórovitosti
povrchu.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

OBMEDZENIE:
DILUNETT® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové
a zlepované farby a laky.
Nepoužívať na „slabé drevá“ ako je dyha apod.
Nepoužívať na hliník, môže ho poškodiť.

Vždy vykonať predbežný test pre určenie kontaktnej
doby potrebnej pre odstránenie pôvodných náterov.
Používať chemicky odolné rukavice, ochranné
okuliare a odev. Pre lepšie výsledky na dreve
nenechávať odstraňovač DILUNETT® pôsobiť dlhšie
než je potrebné pre rozpustenie farby. Tvrdé drevá,
najmä tie bohaté na vlákniny (teak, dub, sapele,
gaštan apod.) môžu pri dlhšom kontakte s
odstraňovačom DILUNETT® stmavnúť. Tam, kde
odstraňovač DILUNETT® drevo stmavil, vykonať
neutralizáciu prípravkom NET-TROL® skôr než
povrch zaschne a drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu
jeho prirodzený vzhľad a farba. Zakryte všetko, čo
nemá byť odstraňovačom DILUNETT® zasiahnuté,
vrátane rastlín a kríkov. Nanášajte pri teplotách +5⁰C
až + 35⁰C. Nenanášať na priamom slnku a na horúce
povrchy. Odstraňovač DILUNETT® nenechajte na
povrchu zaschnúť a pokiaľ zaschne, navlhčite celý
povrch vodou z rozprašovača. Kontaktujte nás pre
ďalšie informácie pred použitím odstraňovača
DILUNETT® na dubové a gaštanové drevo.

APLIKÁCIA:
Aplikovať silnú vrstvu odstraňovača DILUNETT® na
celý povrch, ktorý má byť odstránený a nechajte
výrobok pôsobiť. Pri drevách bohatých na vlákniny a
pri veľkých plochách pracujte po častiach, aby sa
predišlo nadmernému stmavnutiu dreva. Odstráňte
DILUNETT® a rozpustenú farbu pomocou tuhého
nylonového kartáča alebo škrabky a splachovaním
vodou, prípadne použite tlakový čistič (max. 60
bar/870 psi). Pozn.: Použitie teplej vody uľahčuje
prácu. Po odstránení pôvodného náteru dôkladne
povrch opláchnite čistou vodou. Po odstránení a
očistení vodou musia byť všetky pórovité povrchy
ošetrené čističom NET-TROL®, pokiaľ sú povrchy ešte
mokré, aby došlo k ich neutralizácii. Kontaktujte nás
pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovača
DILUNETT® na dubové alebo gaštanové drevo.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

ČISTENIE:
Čistenie vykonávať vodou.
SKLADOVANIE:
Nespotrebovaný obsah skladovať v utesnenej
plastovej alebo sklenenej nádobe.
Neskladovať v kovových nádobách.
Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Správnosť údajov obsiahnutých v tomto technickom
liste bola starostlivo skontrolovaná. OWATROL
International nie je schopný garantovať výsledky,
pretože nemá pod kontrolou podmienky, za ktorých boli
naše výrobky použité. Pre ďalšie rady a informácie,
prosím kontaktujte naše technické oddelenie e-mailom
na info@owatrol.com alebo miestneho OWATROL
zástupcu vo Vašej krajine. Vyššie uvedené informácie
sú platné k dátumu vystavenia. Všetky ostatné
OWATROL výrobky spomenuté v tomto dokumente by
mali byť použité podľa pokynov uvedených na etikete a
v technickom liste.
BEZPEČNOSŤ:
Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať výpary.
Vyhnúť sa kontaktu s kožou a očami. V prípade
zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom. V
prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať
lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
Bezpečnostné listy k dispozícii na info@owatrolnatery.cz.
Datum vystavenia:
Marec 2012 / verzia 01 / Rovnaký výrobca

