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 PERKOLIN REMOVER  

ТЕХНІЧНА КАРТА 

Засіб для видалення покриття. 
Характеристики: 
Універсальний засіб у формі гелю, створений на спеціальній суміші розчинників, 
призначений для видалення майже всіх видів фарб і клеїв (включаючи алкідні 
смоли, акрили, лляні масла, тощо), наноситься на дерев'яні, металеві та кам'яні 
основи. 
Продукт не містить метиленхлориду.  
Продукт не містить гідроксиду натрію, тому він не змінює природний колір 
деревини. 
Завдяки формулі гелю продукт є тиксотропним і чудово наноситься на вертикальні 
поверхні. Не пошкоджує поверхню. 

Особливості: 
- легкий в застосуванні; 
- з хорошими розчинними властивостями; 
- універсальне використання. 
 

Застосування: 

Покриття, нанесені на основи: 

- дерев’яні; 

- металеві; 

- кам’яні 

Кольорова гамма: безбарвний. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: пензлик, шпатель. 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання:  
Очистіть основу, видаліть вільні частини. 
Перед використанням ретельно перемішайте 
продукт. Нанесіть на поверхню за допомогою 
пензлика товстий, рівний шар продукту. 
Дайте нанесеному шару просочитися протягом 
15-30 хвилин, залежно від кількості шарів, які 
потрібно зняти. Після вбирання видаліть 
розм’якшене покриття за допомогою шпателя. 
Зняття шарів у горизонтальному положенні 
полегшить проникнення засобу у зняте 
покриття. 
Зніміть покриття з дерев’яних поверхонь у 
напрямку волокон. У разі товстих шарів 
покриття, можливо, доведеться повторити 
обробку. Якщо покриття, яке потрібно видалити, 
занадто тверде, рекомендується його 
відшліфувати, щоб просочувальний шар проник 
у нього. 
Потім очистіть поверхню засобом PK Cleaner 
NS90 від лінії Koopmans. Після очищення 
промийте основу водою, щоб видалити PK 
Cleaner NS90 та домішки. 
На основу після висихання можна нанести новий 
фінішний шар. 
Якщо є сумніви, зверніться до технічного 
консультанта. 

Увага: 
Видаляючий шар залишається активним до тих 
пір, поки він «мокрий». У разі високих 
температур або сильної циркуляції повітря 
можливо, що нанесений шар продукту дуже 
швидко висохне. У цьому випадку видаліть 
висохлий шар продукту разом із залишками і 
повторіть операцію. Змочуючи шар водою або 
наносячи новий шар продукту на його висохлий 
шар не рекомендується - це не покращить 
експлуатаційні характеристики виробу і не 
полегшить роботу. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Склад: суміш різних розчинників 

Питома вага при 20 ºC: прибл. 0,96 кг/л 

Товщина шару: товстий шар, рівномірно нанесений 

Розхід: залежить від форми предмета, основи та 
товщини шарів. 

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 

Рекомендації: 
Продукт готовий до використання. 
Не додавати сторонні інгредієнти. 
Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та 
відносній вологості повітря вище 85%. 
Не застосовувати під прямими сонячними променями. 
Використовувати лише в добре провітрюваних 
приміщеннях. 
 
Інструменти можна очищати за допомогою 
розріджувача Nelf Professioneel Verdunner 3210 або 
бензином. 

Термін придатності: 

Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в 
сухому та прохолодному приміщенні при температурі 
вище 5 °С. 
Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / 
рік). 

Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - надягайте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри. 

Термін придатності: 
Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в 
сухому приміщенні при температурі вище 5 °С. Термін 
придатності зазначено на упаковці (місяць / рік). 
 

Упаковка: 2,5 / 0,75 л. 
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