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Balenie: 

● Sprej 400 ml 

 

Farba: 

● transparentná

 

 

Technický list 

TL Odstraňovač asfaltu 
 

 

Výrobok: 
Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie asfaltu, dechtu z rôznych 
automobilových povrchov, skla, textilu, gumy.  

 

 
 

 
Použitie: 
 
Lakovaná povrchy, plasty, sklo, guma, textil 

Technické údaje 

Vzhľad - forma - Aerosol 

Aplikačná teplota  °C +15 / +30  

Odporúčaná teplota dózy °C +18 / +25  

Skladovateľnosť mesiace 12  

Vzdialenosť pri aplikácii  mm 200 - 250  

Vlastnosti: 

● Odstraňuje asfalt, decht z rôznych povrchov; 

● Odstraňuje nečistoty ako napr. lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosk, 

parafín, tlačiarenské farby a ďalšie; 

● Okamžite použiteľný; 

● Jednoduché použitie;  
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Pokyny: 

Pred použitím dôkladne pretrepte. Sprej nanášajte zo vzdialenosti cca. 25 cm na miesto, ktoré chcete 
očistiť a nechajte pôsobiť 30-60 sekúnd. Následne zotrite nečistoty čistou, mäkkou handričkou. 
V prípade potreby ošetrenie opakujte.  

 

Čistenie: 

Materiál: ihneď vodou, technický benzín 
Ruky: voda a mydlo ihneď po aplikácii, reparačný krém na ruky 

   

Obmedzenie: 
Výrobok nemusí byť kompatibilný so všetkými povrchmi a podmienkami okolitých aplikácií. Pred 
nanesením na akýkoľvek povrch, odporúčame vždy najskôr otestovať na malom skrytom mieste, aby 
sme vylúčili prípadné škody. Nepoužívať na čerstvo natreté povrchy. Opakovaný kontakt s pokožkou 
môže spôsobiť popraskanie pokožky. Pri aplikácii odporúčame nosiť ochranné rukavice. 
 
Bezpečnosť: 

Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.01DEU» 

 

Aktualizácia: 

Aktualizované dňa: 11.11.2019   Vyhotovené dňa: 31.07.2017 

 
 

 
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 

objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu 

firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy 

aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú 

všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre 

ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 


