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Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev
Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev WIKO je založen na organických 
rozpouštědlech a neobsahuje chlorované a aromatické uhlovodíky. 
Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev WIKO tedy představuje stabilní 
směs účinných thioxotropních látek. Důsledkem obzvlášť silného 
rozpouštěcího efektu tohoto spreje je jeho snadné použití zejména při práci 
se svislými povrchy. 

Velikost obalů Označení

Dóza 400 ml ADEF.D400

Oblast použití

 Odstraňuje olej, pryskyřice, tuk, asfalt, maziva a zbytky tmelů.
 Průmysl, dílenské a podobné provozy.
 Čištění dřeva, kovu, skla, keramiky.
 Uvolňuje všechny druhy zbytků těsnění na hlavách válců, na olejových 

vanách, vodních pumpách, výfucích, ve hlavách ventilů a na přírubách 
převodovek. 

 Spolehlivě odstraňuje zbytky olejového karbonu, barev a laků. 
 Rychle odstraňuje lepidla všeho druhu včetně kyanakrylátů nebo 

anaerobních lepidel. 
                                                               
 Zda je možno použít tento sprej při práci s plasty, je třeba nejprve 

vyzkoušet. Nedoporučujeme používat tento sprej při práci s citlivými 
plasty, jako je PVC.  

Vlastnosti

 Působí rychle a bezproblémově.
 Vynikající vyčištění povrchu.
 Šetrně odstraňuje těsnění, ulpělé zbytky lepidel, barev a laků. 
 Odstraňuje pozůstatky olejů, pryskyřic, tuků, asfaltů a tmelů. 

Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. Se sprejem pracujte jen při pokojové teplotě (mezi 
+16°C a +25°C). Podklad musí být bezpodmínečně zbaven rzi. 
Nádobu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a pak křížem ze vzdálenosti cca 20 – 
30 cm látku nastříkejte. Plochy, které nemají přijít s mořidlem do styku, musí být zakryty nebo přelepeny. Po nanesení 
nechte produkt 15 - 20 minut působit. Nerozpuštěné zbytky je pak třeba opatrně odstranit škrabkou. Po odstranění 
mořených vrstev je třeba základ omýt kusem látky, namočeným v benzinu nebo vodě nebo raději oškrábat tuhým 
kartáčem. Nástroje je třeba ihned po použití omýt vodou. Při odlakování dřeva se obvykle neobjevuje žádné černé 
zbarvení (s výjimkou vzácných dřevin). 

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a 
nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, 
doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, 
případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.
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