
 
 
 
 
Tεχνικό Φυλλάδιο 

 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ξύλο/ Μέταλλο /Τσιμέντο / Πλακάκια 
Σύνθεση Gel 

 

 
Νέα σύνθεση : Δρα σε 5 λεπτά 
Αφαιρεί έως και 10 στρώματα με μία μόνο εφαρμογή 
ΑΦΑΙΡΕΙ : 
χρώμα, βερνίκι, συντηρητικά ξύλου, ανάγλυφα επιχρίσματα τοίχου, κόλλες, σφραγιστικά κ.α. 
 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Νέα πανίσχυρη σύνθεση, με βαθιά διεισδυτική δράση, για την αφαίρεση όλων των προϊόντων 
φινιρίσματος, όπως  χρώματα,  βερνίκια, συντηρητικά ξύλων, κόλλες, επιχρίσματα τοίχων και 
σφραγιστικά., εκτός των προϊόντων 2 συστατικών, από κάθε τύπου επιφάνεια: ξύλο, 
μέταλλο, τσιμέντο, πλακάκια, γυαλί, κ.α. 
Με υφή gel αποτρέπει τα τρεξίματα. Ιδανικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. 
Δεν καταστρέφει τις επιφάνειες, δεν σκουραίνει το ξύλο 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εφαρμογή :                    Με πινέλο 
Καλυπτικότητα  :           1 L = +/-3 έως 4 μ2 
Στέγνωμα :                     σε 24 ώρες 
Ξέπλυμα :                       Με νερό 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε το δοχείο πριν τη χρήση και φορέστε γάντια 
Εφαρμόστε με πινέλο ένα παχύ, ομοιόμορφο στρώμα (2 έως 3 χιλ.) 
Αφήστε το διαβρωτικό να ενεργήσει για 3 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των 
επιστρώσεων που θέλετε να αφαιρέσετε. 
Αφαιρέστε τις επιστρώσεις που έχουν μαλακώσει με σπάτουλα ή ξύστρα 
Ξεπλύνετε την διαβρωμένη επιφάνεια με σκληρή βούρτσα και ζεστό νερό (από νάϋλον ή 
ειδική για τρίψιμο) 
Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την εφαρμογή νέου φινιρίσματος 
 

 
V33 Συμβουλή 
Εάν η επιφάνεια βρίσκεται σε οριζόντια θέση, ενισχύεται η διείσδυση του διαβρωτικού.  
Σε ξύλινες επιφάνειες χρησιμοποιείστε στη σπάτουλα στην κατεύθυνση των νερών του 
ξύλου. 
Μην  εφαρμόζετε το διαβρωτικό σε πλαστικές επιφάνειες 
Μην το χρησιμοποιείτε κατ’ ευθείαν κάτω από τον ήλιο. Μην το αποθηκεύετε σε ζεστό μέρος 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
R11: F Εξαιρετικά εύφλεκτο  
R66: Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και σκάσιμο του 
δέρματος. 
R67: Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. 
S 2:  Nα φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. 
S16: Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα 
S25 :Αποφύγετε  την επαφή με τα μάτια 
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με   άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
S29 : Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις 
S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή 
την ετικέτα. 
S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους 
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