
Agro Abbeizpaste Spezial
паста за почистване на покрития

Техническа карта 675

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Тиксотропна паста за размазване, на основата на разтворител, с висока разтваряща 
способност. Използва се върху разнообразни стари покрития.
За отстраняване на 1- и 2-компонентни покрития

Характеристики • Не съдържа хлорни органични съединения
• Не съдържа киселини или основи
• Има продължително действие благодарение на забавител на изпарението

Внимание: лесно запалим!

Опаковка 2,5kg

Цвят Матов, прозрачен

Съхранение Да е добре затворен и на хладно място. Има трайност 1 година, когато баката се отво-
ри веднъж

Контрол на качеството Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработката 
им. 
Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията от нача-
ло на производството до готовия продукт.
AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма Responsible Care 
(„Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с проверена и серти-
фицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за управление на 
качеството ISO 9001-2015.



Техническа карта 675

Разход Разходът зависи от дебелината, вида, стабилността и състава на старото покритие и 
съответно се колебае в широки граници.
Прибл. 0,5 – 1,5 kg/m2

Плътност 1,02 kg/L

       ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

      ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Точка на възпламеняване под 0 °С

        ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Съвети Продукта се нанася равномерно, в дебел слой, с помощта на бояджийски или други 
вид четка. 
Времето за въздействие е от един до няколко часа. Ниските температури забавят про-
цеса на разтваряне на старото покритие.
Ако пастата изсъхне по време на по-дългото въздействие, трябва да се нанесе пресен 
материал.
За предпазване от изсъхване се препоръчва покриване с фолио от изкуствен мате-
риал.
Размекналите се слоеве боя се премахват с шпакли или със струя вода под налягане.
За крайното почистване на повърхностите е достатъчно да се измият с чиста вода. Ако 
има останали слоеве боя, процесът се повтаря до пълно отстраняване.
При груби повърхности (примерно обработени с пясъчна струя) остатъците от боя, 
които са в порите между издатините, трябва допълнително да се отстраняват с подхо-
дящ разтворител! Този процес също се повтаря до пълното отстраняване на остатъ-
ците от боя!
Да се вземат мерки за добро проветряване по време на работа!

Почистване на 
инструменти Почистването се извършва с вода, преди пастата да е засъхнала.

Обезвреждане 
на отпадъци

Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не 
се допуска попадане в канализацията, почвата или водите.
Непочистени опаковки да се третират както продукта.

Информационният лист за безопасност може да се види на адрес:
http://www.avenariusagro.at

Техническа информация Agro Abbeizpaste Spezial: месец април 2017 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg
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