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Descriere produs:  Decapant rapid pentru spume PU întărite, vopsele și lacuri.  

 

Mod de ambalare: flacon PE cu conținut de 750 ml, 12 buc / bax 

 

Domeniul de utilizare:  

MESTER REMOVER Spumă PU - Vopsea este recomandat la îndepărtarea ușoară a spumei 

poliuretanice întărite, a straturilor de vopsele sau lacuri acrilice sau alchidice, lazură, vopsea pe bază de 

dispersie sau latex de pe orice suprafață rezistentă la solvenți organici. Substraturile din lemn, metal sau 

beton nu vor fi atacate. În cazul suprafețelor sensibile la solvenți organici (de ex. plastic) sau din lemn 

exotic se recomandă o probă de rezistență.  

 

Modul de utilizare: 

Materialul se va aplica cu pensula sau spatula pe suprafața de decapat și se va aștepta până la înmuierea 

acoperirii. În funcție de natura acoperirii, acesta poate dura între 15-30 de minute, în unele cazuri chiar 

câteva ore (în aceste cazuri se acoperă suprafața cu folie). Suprafețele tratate cu decapant nu se vor 

expune la soare. Îndepărtarea acoperirii se va face cu un șpaclu, amestecul rezultat de la decapare se va 

colecta în recipienți speciali și se va depozita la un centru de colectare al deșeurilor periculoase. 

Suprafața decapată se va spăla foarte bine cu apă. Porțiunile adiacente se vor acoperi pentru a fi 

protejate. Uneltele se vor spăla cu apă imediat după utilizare.  

 

Date tehnice:  

Pe bază de esteri, benzină și alte materiale ajutătoare  

Nu conține hidrocarburi clorurate (CKW) și N-metil-pirolidonă (NMP)  

 

Densitate :                                                                                   cca. 1,0 g/cm³  

Consum specific:                                                                        cca. 300 - 600 ml/m² 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut la loc răcoros):     36 luni 

 

Măsuri de siguranță:  

Inflamabil. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Inhalarea vaporilor poate 

provoca somnolenţă şi ameţeală. 

 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul 

interzis. A nu inspira gazul. A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. A se purta mănuşi de protecţie 

corespunzătoare. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată 

ambalajul (recipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. A se elimina acest  

produs şi ambalajul (recipientul) la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.  
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Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure asupra oportunității folosirii produsului, 

astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de la orice răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul asigură consultații tehnice 

pentru orice situație. 

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu elementele cu 

care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări ulterioare (degradare, 

decolorare etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu 

alte materiale nu va duce la degradarea calităților produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria 

utilizatorului de a se informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de 

compatibilitate. 


