
AP GEL 
ODSTRAŇOVAČ BAREV 
 
NÁVOD K POUŽITÍ : 
Gel použijte ve stavu, jak byl dodán. Nanášejte ho pomocí štětce nebo válečku z přírodního materiálu. Účinek se projeví po 5 
minutách až jedné hodině. Po použití gelu povrch opláchněte hojně vodou. 

 
HYGIENA A BEZPEČNOST : 
Při práci nekuřte ani nepracujte v blízkosti rozžhaveného tělesa. Z chlorovaných uhlovodíků obsažených v přípravku by se 
mohly uvolnit toxické plyny. 
Přípravek působí prudce na pokožku a oči. Při znečištění přípravkem opláchněte postižená místa velkým množstvím tekoucí 
vody. Noste ochranný oděv, rukavice, protiskluzovou obuv a brýle, nebo ještě lépe ochrannou maskou chránící oči a obličej. 

 
POPIS : 
Odstraňovač barev na bázi rozpouštědel. Slouží pro odstranění nátěru ve vysokém stupni polymerizace. Odstraňuje polyester, 
epoxidové pryskyřice, polyuretan, vinylové deriváty, nátěry a fasádní nátěry. 

 
POUŽITÍ : 
Výrobek obsahuje rozpouštědla a organické kyseliny. Lze ho odstranit vodou. Používá se všude tam, kde STRUCTURE není 
dostatečně účinný pro odstranění polyesterových nátěrů  nebo epoxidových a polyuretanových pryskyřic.  
Základní i finální nátěr odstraňuje současně. Na většinu  materiálů – včetně kovů i hliníku – nemá škodlivé účinky, avšak  
poškozuje umělé hmoty. 

 
VLASTNOSTI : 
Směs : rozpouštědel + organických kyselin + inhibitor koroze. Rozpustný ve vodě. 
Hustota : 1,23 g/cm3 

Působení : kyselé, účinky se projeví po 5 minutách až 1 hodině 
Spotřeba : 0,6 - 1 kg / m2 

 
BALENÍ : 
Kovové nádoby pro jednorázové použití, hmotnost : 6 a 25 kg. 

 
SKLADOVÁNÍ : 
1 rok v originálním obalu 

 
DŮLEŽITÉ : 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 
Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce pro ČR a SR:  
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4 
telefon : 777 071 158, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz 
Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 
Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 
 
Vyrobce : GRAFITIX Industries. 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE     

           zpracováno v březnu 2021 
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