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SVERNICATORE SM10 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗЧИННИК ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБИ 

Серія 561 

ОПИС 

SVERNICIATORE SM10 - гелієвий очищувач, 
призначений для зняття фарб, емалей, корозії на 
застарілих ділянках синтетичних, металевих і 
дерев'яних покриттів. Готовий до використання: 
перед вживанням збовтати. У складі матеріалу 
дихлорметан. Продукт дозволений до використання 
директивою 455/2009/CE Європейського парламенту 
від 6 травня 2009, яка розглядає обмеження ввезення 
і використання дихлорметану на ринку. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Питома вага: 0,95±0,05 при 20 °C 
- Колір: прозорий 
- Зовнішній вигляд: гель 
- Запах: характерний. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Настінні поверхні зі старими пластиковими 
покриттями. 
- Покриття з дерева, покриті емаллю або 
пофарбовані. 
- Пофарбовані металеві покриття. 
* Увага! При використанні на пластикових поверхнях 
можливе їх пошкодження. Рекомендується 
перевірити на пробній ділянці. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

----------------------------- 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища та основи: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8 °C / 
макс. +35 °C 
Відносна вологість навколишнього середовища: <75% 
Температура основи: мін. +5 °C / макс.+35 °C 
Вологість основи: <10% 

- Уникати нанесення за наявності поверхневого 
конденсату і під прямими променями сонця. 
- Інструменти: шпатель, щітка. 
- Розведення: готовий до використання. 
- Число шарів: наносити один або більше шарів до 
повного очищення поверхні. 
- Наносити продукт рівномірно, шаром 2-3 мм 
завтовшки і залиште до тих пір, поки фарба не 
розм'якшиться або відшарується. 
- Продовжуйте видалення фарби з допомогою 
сталевого шпателя. 
- Час дії очисника залежить від типу поверхні і 
товщини шару фарби. 
- Після використання очисника необхідно знежирити 
поверхню розчинником і тільки після цього розпочати 
фарбування. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 4-5м2/л. Рекомендується 
провести попередню пробу в окремому місці для 
точного визначення витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
-------------------- 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 ° C 
Мінімальна температура зберігання: +5 ° C 
Термін зберігання в оригінальних невідкритих 
ємностях і вказаній температурі – 2 роки  
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Легко загорається, подразнює очі, дихальні шляхи і 
шкіру. Зберігати поза межами досяжності дітей. 
Не викидати відходи в каналізацію, при попаданні 
всередину негайно звернутися до лікаря і показати 
тару або етикетку. Матеріал не вимагає 
інформаційних етикеток згідно з директивою 
Євросоюзу D. L. 67/548/CEE і 1999/45/CE. 
Використовувати в провітрюваному приміщенні. При 
попаданні в очі промити водою.  



       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація заснована 
на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-технічних знаннях; 
однак неможливо взяти на себе будь-яку відповідальність за отримані 
результати, у зв’язку з тим, що застосування матеріалу відбувається 
без нашого безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди 
перевіряти придатність матеріалу в кожному окремому випадку. 
Даний технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 


