
1. Termékleírás 
 

Oldószerek, vízben emuelgált, paszta formájú 
keveréke. Nem tartalmaz klór és flór tartalmú 
anyagokat, illetve aromás szénhidrogéneket. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

Sztirol-akrilát vagy tiszta akrilát alapú diszperziós  
és latex festékek, akrilgyanta lakkok, repedés-
áthidaló bevonatok, műgyanta vakolatok 
eltávolítására vakolatokról, betonról és terméskő 
felületekről. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Összetétel: 
Észterek, alifás szénhidrogének, dietilén-glikol-
éter, anionos felületaktív anyagok és sűrítők. 
 

Anyagjellemzők 
•   Fajsúly:  kb. 1,0–1,1 g/cm3  
•   ph érték:  kb. 7,5, 10 g/l víztartalom-

nál 
•   Lobbanáspont: kb. 1,0–1,1 g/cm3  
 

Színárnyalat: 
Sárgás 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aromásmentes KEIM Dispersionsentferner 
felhasználásra kész. Egyenletesen és bőségesen 
alulról felfelé, puha természetes szőrecsettel 
(nem műanyagecset), báránybőr hengerrel vagy 
szórásos eljárással kell felhordani.   
 

Az optimális reakcióidőt próbafelület készítésé-
vel lehet meghatározni. A normál diszperziós 
festékek 3-6 óra múlva feloldódnak. Vastagabb 
bevonatrendszerek (többrétegű bevonatok, 
repedésáthidalóbevonatok, műgyanta vakolatok) 
esetében a reakcióidő hosszabbodhat. Ha van rá 
lehetőség egy éjszakán keresztül rajta kell hagyni 
az anyagot. 
 

Vastagabb vagy erősen nedvszívó rétegeknél, 
amennyiben a festékeltávolító mattá válik és az 
alsóbb rétegek még nem oldódtak fel (spatulával 

ellenőrizhető), abban az esetben „nedves a 
nedves” eljárással a kezelést meg kell ismételni. 
Az eltávolítás nagynyomású forró vízzel (80 – 
100 °C és 100 bar) vagy mechanikusan történ-
het. A lemosást mindig alulról felfelé kell 
végezni. Beltéri bevonatokat spatulával kell 
eltávolítani és szivaccsal lemosni. 
 

Feldolgozási körülmények: 
A feldolgozás 20 °C-on optimális.  
Az alacsonyabb hőmérsékletek hosszabbítják a 
reakcióidőt, a magasabb hőmérsékletek 
felgyorsítják a feloldódást, de rövidítik a 
reakcióidőt. A közvetlen napsugárzást és az 
erős szelet kerülni kell. A megszáradt alap-
felületeket ismételt anyagfelhordással lehet 
feloldani. 
 

Anyagfelhasználás: 
A megfelelő szigetelőhatás elérése érdekében, 
az aljzattól függően kb. 150 ml/m2 javasolt 
rétegenként. 
 

Szerszámok tisztítása: 
Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

5 és 25 kg-os kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Az aromás-mentes KEIM Dispersionsentferner 
termék kb. 12 hónapig zárt edényben, hűvös 
de fagymentes helyen tárolható. Jól szellőző 
helyiségben, hőtől (ne lépje túl a 35 °C-ot) és 
napfénytől védve tárolandó. Gyújtóforrástól 
távol tartandó! 
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 11. 
Csak teljesen üres edények hasznosíthatók 
újra.  
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8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: GF 0 
 

Munkavégzés közben a szem és bőr védelme 
érdekében védőruházatot és védőszemüveget 
kell viselni. Bőrre fröccsenő anyagot azonnal 
vízzel le kell mosni. Ha az anyag szembe kerül bő 
vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz. 
Ruházatra, környező és közlekedési területekre 
fröccsenő anyagokat azonnal bő vízzel fel kell 
oldani és eltávolítani. Ne permetezze forró 
tárgyakra vagy nyílt lángra! A termékkel történő 
munkavégzés közben enni, inni és dohányozni 
nem szabad! Gyermekek elől, el kell zárni! 
 

A kezelt felületek nagynyomású gőztisztítása 
után a szennyvizet össze kell gyűjteni és a szilárd 
anyagoktól el kell választani. A nem mérgező, 
letisztított diszperziósfesték maradványokat, az 
összetételtől függően háztartási vagy különleges 
hulladékként kell kezelni. A mérgező nehézfémet 
tartalmazó festékmaradványokat veszélyes hulla-
dékként kell kezelni. Az összegyűjtött szenny-
vizet (mosóvíz) a helyi előírásoknak megfelelően 
kell ártalmatlani. A mosóvizet nem szabad a 
csatornahálózatba vagy nyílt vízbe engedni. 
 

Beltéri használat esetén: 
Csak abban az esetben alkalmazható, ha az 
akadálytalan szellőztetés biztosított. A maratni 
kívánt felületet a reakcióidő alatt PE fóliával 
érdemes takarni, majd megfelelő szellőztetés 
mellett alaposan lemosni. A kezelni nem kívánt 
felületeket, különösen lakkozott és műanyag 
alapfelületeket, megfelelő módon meg kell 
védeni (pl. takarás). Az üveg, réz és alumínium 
alapfelületeket nem támadja meg. 
 
 

 
 
 

 A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 
gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 
javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 
kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 
kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 
meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 
alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell 
tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 
használhatóságában – fenntartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 
korábbiak érvényüket vesztik. 
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