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Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího 
upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou 
záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky. 

 T A PETENA B ŘEŠITEL  
Rychle se rozpouští 
lehký a čistý nízký zápach 

Před použitím si přečtěte 

etiketu! 
 

 

Výhody produktu: 
Snadno použitelná, vysoce koncentrovaná, vodní, čirá kapalina s příjemnou vůní. Výrobek má vynikající penetrační schopnost a velmi 
dobré rozpouštěcí vlastnosti. 

 

Barevné odstíny/stupně lesku: bezbarvé/- 

 

Oblasti použití: 
Pro snadné a rychlé odstranění starých tapet jakéhokoli druhu, malovaných tapet s texturou i jiných závěsů na stěnu a lepicích barev. 

 

Tipy pro zpracování: 
Roztok odstraňovače tapet aplikujte 1-2krát a nechte jej působit. Poté odstraňte tapetu po velkých kusech nebo celých pásech. U velmi 
těžkých nebo obzvláště starých tapet použijte roztok odstraňovače tapet podruhé. Povrch omyvatelných tapet nebo tapet s 
voděodolným nátěrem před nanesením roztoku výrazně zdrsněte válečkem na nehty. Roztok odstraňovače tapet naneste 1-2krát a 
nechte působit přibližně 20 minut. Poté tapetu zvedněte špachtlí a sloupněte ji. 
Lepicí barvy se 1-2krát natřou roztokem a po uplynutí reakční doby se smyjí střapcem nebo se vytlačí špachtlí. Omyjte podobným 
roztokem. Pokud je tapeta přilepená, je možné nanést 3 až 4 vrstvy. 

 

Pozor: 

Natřené povrchy nebo dřevo, které nebylo utěsněno, zakryjte, protože může dojít ke vzniku skvrn. 

 

Míchání: 
Pro světelné tapety 
250 ml odstraňovače tapet na 10 až 15 litrů vody. 

 
Pro těžké tapety 
250 ml odstraňovače tapet na 5 až 6 litrů vody. 

 
Pro přelakované tapety a lepicí barvy 
250 ml odstraňovače tapet na 8-10 litrů vody. 

 

Reakční doba: V závislosti na tloušťce tapety a pasty 5 - 15 minut. 

 

Výnos: 

roztok připravený z 250 ml odstraňovače tapet vystačí přibližně na 50 až 100 m², v závislosti na stavu/nasákavosti podkladu. 

 

Ředidlo: voda 

 

Nástroj: 
Běžné stropní kartáče, štětce, houbičky, váleček, ale i špachtle a případně váleček na nehty. 

 

Čištění nářadí: 

Ihned po použití s vodou 
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Složení: 

Neiontové povrchově aktivní látky, rozpouštědla, vonné látky, fosfáty a regulátory pěny 
 

Obsahuje: 

15-30 % neiontové povrchově aktivní látky < 5 % fosfáty, vonné látky 

 

WGK: 2 

 

Obecné poznámky: 

Skladujte na chladném a nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodních 
toků. Při manipulaci s chemickými látkami dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Recyklovat by se měly pouze prázdné nádoby. 
Zbytky tekutých materiálů odevzdejte na sběrném místě použitých barev. Informace o nebezpečnosti a bezpečnostních opatřeních 
naleznete v bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce. 

 

http://www.wilckens.com/

