
TECHNICKÝ LIST
LOCTITE SUPER ATTAK 
Odstraňovač lepidla

VLASTNOSTI   

TECHNICKÉ ÚDAJE

• uvoºÀuje zalepené prsty
• odstraÀuje a ãistí zvy‰ky kyanoakrylátov˘ch lepidiel a väã‰inu náhodne za‰pinen˘ch neporéznych povrchov
• odstraÀuje atrament a ‰kvrny od permanentn˘ch popisovaãov
• vhodn˘ aj na aplikácie na vertikálne povrchy

NÁVOD NA POUŽITIE

A) OdstraÀovanie vytvrdnut˘ch kyanoakrylátov˘ch lepidiel
1. Rozpú‰Èadlo najskôr vyskú‰ajte na skrytom mieste. 
2. Aplikujte dostatoãné mnoÏstvo prípravku Loctite OdstraÀovaã lepidla tak, aby bola pokrytá ‰kvrna 

alebo zneãistené miesto.
3. Na aplikovan˘ OdstraÀovaã lepidla priloÏte podloÏku z absorpãného materiálu, alebo tkaninu zloÏenú na viac vrstiev. 

Ak ‰kvrny odstraÀujete z tkanín, podloÏku umiestnite na obe strany.
4. Nechajte niekoºko hodín pôsobiÈ, najlep‰ie do nasledujúceho dÀa.
5. Absorpãnú podloÏku odstráÀte a zlikvidujte. Obsahuje e‰te zvy‰ky rozpú‰Èadla.
6. O‰etrovan˘ povrch utrite ãistou handriãkou alebo látkovou absorpãnou podloÏkou. 
7. Povrch následne opláchnite vodou a vysu‰te.
8. V prípade veºk˘ch ‰kv⁄n alebo rozsiahlych sedimentov lepidla je nutné cel˘ proces zopakovaÈ.
9. Ak zneãistenie zostáva na tkaninách, proces tak isto niekoºkokrát zopakujte.

B) Zasiahnutá pokoÏka
1. Gélov˘ odstraÀovaã aplikujte na postihnuté miesto.
2. Nechajte pôsobiÈ niekoºko minút do zmäknutia lepidla.
3. OdstraÀovaã nechajte dôkladne pôsobiÈ a niekoºko minút penetrovaÈ na celé miesto. 

Postupne a opatrne odliepajte lepidlo. Nakoniec odstráÀte zvy‰ok lepidla. Nepostupujte netrpezlivo, 
zabránite tak po‰kodeniu pokoÏky.

4. Po odstránení lepidla dôkladne umyte zasiahnutú oblasÈ vodou a mydlom. NepredlÏujte kontakt rozpú‰Èadla s pokoÏkou.

OBLASTI POUŽITIA

Loctite Super Attak OdstraÀovaã lepidla je produkt na báze rozpú‰Èadla, ktoré je vhodné na odstraÀovanie mnoho druhov lepi-
diel zo za‰pinen˘ch alebo zle zalepen˘ch objektov. Úãinné rozpú‰Èadlo pôsobí na zvy‰ky lepidiel (kyanoakrylátov), ktoré e‰te
vo väã‰ej miere nepo‰kodili povrchy plastov a in˘ch materiálov. SlúÏi na uvoºnenie prstov, zlepen˘ch sekundov˘mi lepidlami.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

NepouÏívajte na lakované alebo farbené povrchy. Nevhodn˘ na aplikáciu na niektoré tvrdené plasty napr. ABS. Pred pouÏitím
odstraÀovaã odskú‰ajte na skrytom mieste.

SKLADOVANIE

Produkt sa má skladovaÈ na chladnom, suchom mieste v uzavretom obale pri teplote od +8°C do +28°C, do dátumu uvedenom
na obale.

ZloÏenie: propylén-karbonátová báza, neagresívne rozpú‰Èadlo vhodné pre väã‰inu povrchov

Konzistencia: gélová, nestekavá receptúra

·pecifická hmotnosÈ pri 20° C: 1,209 (podºa: ASTM D1122)

Zápach: minimálny

Farba: transparentná

TrvanlivosÈ: pri teplote 20°C v neotvorenom balení 2 roky, pri teplote 2-8°C 728 dní

Balenie: 5 g, tuba



UPOZORNENIE

V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhoroãn˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na
mnoÏstvo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností
a nepriazniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. 
Uverejnením t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.

BEZPEČNOSŤ

Viì. príslu‰ná karta bezpeãnostn˘ch údajov.

DISTRIBUTÉR

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