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MATERIÁL
Označenie výrobku:
Metylan – Odstraňovač tapiet a náterov

Druh materiálu:
Kombinácia tenzidov

Oblasť použitia:
Na účinné odstraňovanie papierových tapiet, surových vlákien a olejových farebných náterov (aj na viacnásobné nátery).

Veľkosť balenia:
Fľaša 500 ml

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
� veľmi výdatný koncentrát
� veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácii tenzidov
� veľmi dobré zmäkčovanie
� pôsobí rýchlo a spoľahlivo
� neutrálny pach
� bez riedidla
� pôsobí bez poškodenia podkladu 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Koncentrácia a výdatnosť

SPRACOVANIE
Pracovný postup:
Roztok zhotovený podľa tabuľky naneste vo výdatnej vrstve štetkou alebo rozprašovačom, podľa potreby i dvakrát. Nechajte dostatočnú dobu pôso-
biť (5-15 min. v závislosti od druhu tapety) a potom tapety v pásoch sťahujte z podkladu. Nátery glejových farieb odstraňujte umývaním vodou. Tapety
prepúšťajúce vodu a viackrát pretreté/prelepené pred zmäkčením zdrsnite hrubým brúsnym papierom, ihlovým valcom a pod. Podlahy, dvere atď. citlivé
na vodu zakryte.

NEPREHLIADNITE
Zloženie:
Obsahuje 15% a viac, ale menej ako 30% neiónových povrchovo aktívnych látok, odpeňovač UBA 04165636 a konzervačný prostriedok.

Pokyny na likvidáciu:
Nepatrné množstvá môžete po zriedení vylievať do kanalizácie. Väčšie množstvá odvezte na skládku v súlade s miestnymi predpismi.

Hustota: 1 g/cm3

Teplota pri spracovaní: viac ako +10°C (teplota podkladu a okolia)
Pomer miešania: viď. tabuľka

Nanášanie: stropnou kefou
Spotreba: cca 100 ml/m2

Čas pôsobenia: v závislosti od obloženia steny, ktoré treba odstrániť, nastáva 
uvoľnenie už po 5-10 minútach

Obloženie steny Pomer miešania Vystačí na

Metylan Odstraňovač
tapiet Voda 500 ml nádoba 

na max. ... m2
1 l nádoba na 

max. ... m2
5 l balenie 

na max. ... m2

papierové tapety, náter
glejovou farbou 250 ml 10 l 200 m2 400 m2 2000 m2

ťažké tapety, surové 
vlákna 500 ml 10 l 100 m2 200 m2 1000 m2
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Čistenie pracovných nástrojov:
Ihneď po použití očistite vodou. 

Skladovanie:
Nádoby skladujte riadne uzavreté, v chlade, ale nevystavujte ich teplotám pod bod mrazu. 

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame 
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené
informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.metylan.sk


