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                         TECHNICKÝ LIST

Odstraňovač etiket

WIKO odstraňovač etiket je všestranně použitelný , 
vysoce účinný čisticí prostředek. Slouží k rychlému a 
účinnému odstranění nalepených etiket a zbytků lepidla.
WIKO odstraňovač etiket čistí a odstraňuje mimo jiné 
také mastnoty, oleje, asfalt, pryskyřice a znečištění od 
kuličkových per atd. Čistí rychle, jednoduše a beze 
zbytků.

Velikost obalu: Označení :
400 ml doza AETL.D400

Obory použití

• Rychlé, jednoduché a účinné odstranění etiket
• Nekompromisní odstranění zbytků lepidla 
• Odstraňování foliových etiket ( např. nálepky na oknech aut ) 
• Univerzální řešení pro množství ( rovněž citlivých) povrchů: 

sklo, kov, dřevo, folie a umělé hmoty

• Odstranění mastnot, olejů, asfaltu a pryskyřic 
• Bezproblémové odstranění nečistot od kuličkových per atd.

Vlastnosti

• Rychlé, jednoduché a účinné odstranění různých zbytků 
• Nekompromisní odstranění zbytků lepidla 
• PH-neutrální a nekorozivní

Použití 

Sprejovou dozu před použitím ca. 2 minuty intenzivně protřepat a zkušebně nastříkat. Na plochy nebo etikety určené 
k ošetření nastříkat WIKO odstraňovač etiket a nechat účinkovat. Následně může být etiketa odstraněná. Při silných 
znečištěních nebo zatvrdlém lepidlu postup případně opakovat. V případě potřeby provést na vhodném místě 
zkoušku materiálu na snášenlivost-odolnost.

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály 
mohou být velmi rozdílné a my na ně nemáme žádný vliv a taktéž na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena 
vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněná ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Povšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.
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