
Metylan P yn do usuwania tapet
yn do atwego usuwania wszystkich

rodzajów tapet i farb klejowych
CIWO CI

- bardzo skuteczny, wysokowydajny
koncentrat

- atwy w stosowaniu
- doskonale wnika w struktur  tapety oraz

wszelkie farby klejowe

ZASTOSOWANIE
yn  s y  do  usuwania  tapet  i  farb  klejowych  bez

uszkadzania pod a.

PRZYGOTOWANIE POD A
Tapety nieprzepuszczaj ce wod  nale y przetrze
gruboziarnistym papierem ciernym lub ponak uwa  przy
pomocy specjalnego wa ka ig owego lub podobnych
narz dzi. Powierzchnie wra liwe na wilgo , jak pod ogi i
drzwi, nale y zabezpieczy  np. foli .

PROCES ODRYWANIA TAPET
Roztwór obficie nanie  na powierzchni  tapety za
pomoc  p dzla, szczotki lub spryskiwacza. Czynno
ewentualnie powtórzy . Po 5-15 minutach dzia ania
rodka odrywa  bryty tapet warstwami. Tapety naklejone

na  siebie  w  kilku  warstwach  zrywa  stopniowo,  bryt  po
brycie.

USUWANIE POW OK
MALARSKICH Z FARB
KLEJOWYCH
Roztwór p ynu nale y nanie  p dzlem na pomalowan
powierzchni . Odczeka  kilka minut, aby pow oka
malarska zosta a dostatecznie zmi kczona, a nast pnie
usun  j  przemywaj c wod .

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna okre la zakres stosowania
materia u i sposób prowadzenia robót, ale nie mo e
zast pi  zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych informacji prace nale y wykonywa
zgodnie ze sztuk  budowlan  i zasadami bhp.
Producent gwarantuje jako  wyrobu, natomiast nie ma
wp ywu na warunki i sposób jego u ycia. W przypadku

tpliwo ci nale y wykona  w asne próby stosowania.

Wraz z

ukazaniem si  tej karty technicznej trac  wa no  karty
wcze niejsze.

SK ADOWANIE
Do 5 lat od daty produkcji, przy sk adowaniu w dobrze
zamkni tym opakowaniu, w temperaturze powy ej +5ºC.
Chroni  przed zamarzaniem!

OPAKOWANIA
Opakowanie: 500 ml

DANE TECHNICZNE
Baza:  jonowe i niejonowe zwi zki powierzchniowo

czynne w postaci skoncentrowanej, rodki
pomocnicze

______________________________________________
Barwa:                                                         przezroczysta
______________________________________________

sto  wagowa:                                ca 1,0 g/ml
______________________________________________
Czas dzia ania:                                 5-10 minut
______________________________________________
Dzia anie chemiczne:                                           neutralne

karta tech. nr
06.10



Wydajno :                                100-200 m²
______________________________________________
Zu ycie:        w zale no ci od rodzaju usuwanych tapet na
50m² : 4 nakr tki na 10 l wody dla tapet lekkich,8
nakr tek na 10l wody dla tapet ci kich
=========================================
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