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PAINT STRIPPER

NR.1 PAINT STRIPPER

Neobsahuje zakázaný Methylenchlorid!
• Daleko efektivnější než jiné ekologické odstraňovače barvy na trhu
• Gel jako pasta funguje lépe než kapalné alternativy
• Pracuje i při nízkých teplotách (< 0°C)
• Účinný také jako odstraňovač lepidla
• Rychlé působení

Aplikujte produkt Nechte ho pracovat Odstraňte starou barvu

Lepší pro 
vás, lepší 

pro životní 
prostředí!

new!
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NEJÚČINNĚJŠÍ EKOLOGICKÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

WWW.RUST‐OLEUM.CZ



PŘEPNĚTE NA EKOLOGII !
Asi 90% všech odstraňovačů nátěrů dostupných na evropském 
trhu obsahovalo DCM neboli methylenchlorid. Evropský parlament 
se rozhodl zakázat používání odstraňovačů nátěrů obsahujících 
DCM, protože studie potvrdily, že expozice DCM uvolňovaná z 
odstraňovačů nátěrů je pro lidské zdraví škodlivá. Po 6. prosinci 
2010 již výrobci nesmějí uvádět na trh odstraňovače nátěrů DCM. 
Po 6. prosinci 2011 již spotřebitelé nemohou tyto výrobky kupovat, 
od 6. června 2012 nejsou povoleny ani pro profesionální použití.

Naše NR 1. GREEN PAINT STRIPPER je zdravější 
alternativou k odstraňovačům nátěrů DCM, tak 
nečekejte a začněte ještě dnes!

NOVÝ  RYCHLÝ  EKOLOGICKÝ 
ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

✓

✓

✓

Vysoce efektivní i bez methylenchloridu!

Rychlé působení *
2 minuty na alkydových barvách 
4 minuty na polyuretanech
25 minut na epoxidových barvách

Gelové provedení pracující i při nízkých teplotách ( již od 0°C).

* Účinnost a doba použití závisí na množství naneseného produktu a stáří a tloušťce vrstvy nátěru,
který se má odstranit.

VÝSLEDKY TESTŮ MLUVÍ PRO RUST-OLEUM
Níže jsou uvedeny výsledky testů ukazující výkon nového
Nr.1 Green Paint Stripper versus konkurenční ekologické odstraňovače nátěrů.

NÁTĚROVÝ SYSTÉM RUST-OLEUM 
NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

KONKURENČNÍ
EKOLOGICKÉ ODSTRAŇOVAČE

Alkyd - 1 vrstva 2 min. 22-27 min.

Alkyd - 2 vrstvy 5 min. 130-180 min.

Polyuretan - 1 vrstva 4 min. >190 min.

Epoxyd - silnovrstvý 25-45 min. Bez efektu

CLUB MARK BARVY s.r.o. info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz

Váš dodavatel:

Naskenujte kód telefonem nebo ho sledujte online: 
www.rust-oleum.eu

SLEDUJTE VIDEO




