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Umožňuje ľahké odstránenie ostatkov tesniacich prostriedkov, starých lepidiel a lakov.

POUŽITIE
REMOVER® TAL zaistí rýchle a ľahké odstránenie ostatkov sta-
rých tesnení bez použitia mechanických nástrojov. Dosadacie 
plochy sú tak chránené pred mechanickým poškodením a zá-
roveň získajú kovovo čistý povrch, ktorý je zárukou pre jeho 
ďalšie dokonalé utesnenie. Ďalej odstraňuje ostatky lepidiel, 
anaeróbnych prostriedkov, napečených olejov a mazív, asfal-
tu, klzných lakov, farieb a živíc z rôznych povrchov. REMOVER® 
TAL je možné použiť na kovy, sklo, keramiku, drevo, betón, 
polyethylén a polypropilén. POZOR!!! – REMOVER® TAL nie je 
vhodný k použitiu na citlivé plastické hmoty ako je PVC, synte-
tické látky, linoleum apod. REMOVER® TAL nachádza uplatne-
nie pri odstraňovaní väčšiny tesniacich prostriedkov a prípra-
vu povrchov pred tesnením na blokoch motorov, olejových 
vaniach, deliacich rovín prevodoviek, čerpadiel, kompresorov, 
turbín apod. REMOVER® TAL sa ďalej používa pri údržbe a čis-
tení betónových a liatych podláh v priemyselných objektoch, 
rôznych dopravníkov a pásov výrobných liniek. REMOVER® TAL 
je obzvlášť vhodný k čisteniu ostatkov plastov z foriem vstreko-
vacích lisov, eliminuje možnosť ich poškodenia.

VÝHODY
• jednoduchá aplikácia
• veľmi účinný
• zamedzuje poškodeniu poškrabaním
• nahrádza mechanické náradie

NÁVOD NA POUŽITIE
Dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Materiál, ktorý by 
mohol byť poškodený, zakryte. Nanášajte zo vzdialenosti 
cca 20-30 cm. Nechajte reagovať 5-10 minút. Potom zotrite 
handrou alebo papierovou vreckovkou. Po použití nádobu 
otočte dnom hore a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil 
hnacím plynom. Chráňte pred zimou a mrazom.

UPOZORNENIE
Pokiaľ si nie ste istý prípadným poškodením čisteného chú-
lostivého povrchu, výrobok vyskúšajte na skrytom mieste.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba: bezfarebný
Medze výbušnosti: horná medza (% obj.) 32
Tenzita pár (20 °C): 2500 hPa
Hustota g/cm3 (15 °C): 0,73

REMOVER® TAL

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej 203 330




