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Technikai adatlap 

UNITED SEALANTS ’N SPRAYS Ragasztó és tömítőanyag eltávolító spray 
 

Termék leírás: 
A United Sprays Ragasztó és tömítőanyag eltávolító spray gyorsan eltávolít szinte minden típusú címkét és matricát 
(papír, pvc címkék) olyan felületekről, mint az üveg, karton, fém, festett felületek és sok műanyag. A ragasztó - és 
szilikonmaradványok is könnyedén eltávolíthatók maradék nélkül. Figyelem az oldószerre érzékeny műanyagokkal, 
mint például a polikarbonát és a plexi minden esetben végezzen egy kevésbé látható helyen próbát, mert a felületet 
megmarhatja, mattá teheti! 
 
A termék jellemzői: 

 fáradságos kaparást és időt takarít meg 
 a természetes citrus kivonatok behatolnak a címkékbe 

 Ragasztó- vagy szilikonmaradványokat fellazítja melyek így könnyebben eltávolíthatók 

Felhasználási terület: 
 Matrica-, és címke ragasztó maradványainak eltávolítása 
 Szilikon tömítőanyagok (ecetsavas, neutrális, hőálló stb.), szilikon spray maradványainak eltávolítása 
 Ragasztó maradványok (friss és kikeményedett) eltávolítása: vizesbázisú, hibrid polimer, szilikontömítők stb..    

 Minden esetben javasoljuk előzetes próba, illetve teszt végrehajtását! 

Alkalmazás: 
Rázza fel a flakont, és távolítsa el mechanikusan (kézzel, szerszámmal) a szilikon- vagy ragasztómaradványokat 
esetleg címkét, matricát. Permetezze be a felületet és hagyja hatni legalább 1 percig. Szórási távolság kb. 20 - 30 
cm. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. A legtöbb címke, ragasztó- és szilikonmaradvány már egy 
permezetéssel eltávolítható és leválasztható rövid expozíciós idő után. 

Szín: színtelen 
Tárolási idő: 24 hónap (hidegen, és szárazon: -5°C és +30°C között)  
Szállítási kiszerelés: 400ml 
Cikkszám: 5290 
 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a 
kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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