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SURFA-ETCH® 108

Leptací roztok na podlahy 
a kov

Zlepšuje přilnavost nátěrových systémů 
Neutralizuje alkalické soli
Ideální také k odstranění „bílé rzi“ z kovu. 
Bez nežádoucího zápachu nebo výparů 
Nehořlavý



SURFA-ETCH® 108
POPIS
Leptací roztok pro leptání hladkých betonových povrchů, zdiva, pozinkované oceli a 
hliníku před aplikací nátěrového systému.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Leptací roztok Surfa-Etch 108 by měl být použit pro leptání hladkých betonových 
povrchů, zdiva, pozinkované oceli a hliníku před aplikací nátěrových systémů RUST-
OLEUM. Surfa-Etch 108 neutralizuje alkalické znečištění a odstraňuje produkty 
koroze zinku a hliníku („bílá rez“) Surfa-Etch 108 by se měl nanášet tvrdým nylonovým 
štětcem nebo smetákem.

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
6 - 8 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a 
ztrátě materiálu během aplikace.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pro zajištění homogenity před použitím dobře protřepejte. Co nejvíce oškrábejte nebo 
zameťte mastnotu, olej, špínu a všechny ostatní povrchové nečistoty. Odmastěte 
alkalickým čištěním, vysokotlakým (parním) čištěním nebo u malých skvrn čištěním 
těkavými rozpouštědly. Naneste dostatečné množství leptacího roztoku Surfa-Etch 
108 a vetřete jej do povrchu. Nechte stát 10-15 minut v závislosti na teplotě a 
důkladně očistěte opláchnutím velkým množstvím čerstvé vody. Nenechávejte leptací 
roztok Surfa-Etch 108 před opláchnutím zaschnout! Beton a zdivo může vyžadovat 
druhé ošetření. Po vyčištění odstraňte veškerou zbývající vodu a nechte zcela 
vyschnout, protože vlhkost ponechaná na povrchu nebo zachycená v pórech může 
způsobit selhání nátěrového systému. Velké plochy povrchu nebo špatné podmínky 
schnutí mohou vyžadovat delší dobu schnutí před aplikací nátěrového systému.

PODMÍNKY APLIKACE
Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 5 a 35°C.

45 g/l
Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace 
na obalu..

VOC produktu:
Bezpečnostní pokyny:

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
PH: 1.0000

SKLADOVATELNOST
2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, 
dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.
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