
VLASTNOSTI

  ´ uvoľňuje zalepené prsty
  ´ odstraňuje a čistí zvyšky kyanoakrylátových lepidiel  
a väčšinu náhodne zašpinených neporéznych povrchov

  ´ odstraňuje atrament a škvrny od permanentných  
popisovačov

  ´ vhodný aj na aplikácie na vertikálne povrchy

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Odstraňovač lepidla je produkt na báze rozpúšťadla, 
ktoré je vhodné na odstraňovanie mnoho druhov lepidiel zo za-
špinených alebo zle zalepených objektov. Účinné rozpúšťadlo 
pôsobí na zvyšky lepidiel (kyanoakrylátov), ktoré ešte
vo väčšej miere nepoškodili povrchy plastov a iných materiálov. 
Slúži na uvoľnenie prstov, zlepených sekundovými lepidlami.

NÁVOD NA POUŽITIE

A) Odstraňovanie vytvrdnutých kyanoakrylátových lepidiel 
1. Rozpúšťadlo najskôr vyskúšajte na skrytom mieste. 
2. Aplikujte dostatočné množstvo prípravku Pattex Odstraňo-

vač lepidla tak, aby bola pokrytá škvrna alebo znečistené 
miesto. 

3. Na aplikovaný Odstraňovač lepidla priložte podložku z ab-
sorpčného materiálu, alebo tkaninu zloženú na viac vrstiev. 
Ak škvrny odstraňujete z tkanín, podložku umiestnite na obe 
strany. 

4. Nechajte niekoľko hodín pôsobiť, najlepšie do nasledujú-
ceho dňa. 

5. Absorpčnú podložku odstráňte a zlikvidujte. Obsahuje ešte 
zvyšky rozpúšťadla. 

6. Ošetrovaný povrch utrite čistou handričkou alebo látkovou 
absorpčnou podložkou. 

7. Povrch následne opláchnite vodou a vysušte. 
8. V prípade veľkých škvrn alebo rozsiahlych sedimentov le-

pidla je nutné celý proces zopakovať. 
9. Ak znečistenie zostáva na tkaninách, proces tak isto nie-

koľkokrát zopakujte. 

B) Zasiahnutá pokožka 
1. Gélový odstraňovač aplikujte na postihnuté miesto. 
2. Nechajte pôsobiť niekoľko minút do zmäknutia lepidla. 
3. Odstraňovač nechajte dôkladne pôsobiť a niekoľko minút 

penetrovať na celé miesto. Postupne a opatrne odliepajte 
lepidlo. 

 Nakoniec odstráňte zvyšok lepidla. Nepostupujte netrpez-
livo, zabránite tak poškodeniu pokožky. 

4. Po odstránení lepidla dôkladne umyte zasiahnutú oblasť 
vodou a mydlom. Nepredlžujte kontakt rozpúšťadla s po-
kožkou.

NEPREHLIADNITE  

Nepoužívajte na  lakované alebo farbené povrchy. Nevhodný 
na aplikáciu na niektoré tvrdené plasty napr. ABS. Pred pou-
žitím odstraňovač odskúšajte na skrytom mieste.

BALENIE  

5 g tuba

SKLADOVANIE  

Produkt sa má skladovať na  chladnom, suchom mieste 
v uzavretom obale pri teplote od +8 °C do +28 °C, do dátu-
mu uvedenom na obale.

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!
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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 pochyb-
ností 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/ 333 19 111
www.pattex.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Zloženie: propylén-karbonátová báza,  
 neagresívne rozpúšťadlo vhodné  
 pre väčšinu povrchov
Konzistencia: gélová, nestekavá receptúra
Špecifická hmotnosť  
pri 20 °C: 1,209 (podľa: ASTM D1122)
Zápach: minimálny
Farba: transparentná
Trvanlivosť v neotvorenom balení: 
- pri teplote 20 °C: 2 roky 
- pri teplote 2 – 8 °C: 728 dní


