
I N F O R M Á C I E   O  P R O D U K T E  
 

BPS 7624 
Art. No. 7624 

Odstraňovač farebných náterov  
 
 

 
BPS 7624 rozpúšťa nátery - polymérové a olejové farby na väčšine povrchov.  Napríklad 

betón, sadra, žula, vápenec, pieskovec, tehla, drevo, plasty, sklo a kov. Je vysoko 

priľnavý k povrchu, čo predlžuje dobu pôsobenia. Jedna aplikácia rozpustí viacvrstevné 

nátery. 

 
Návod na použitie  

BPS 7624 aplikujte na plochu štetkou, valčekom alebo nízkotlakovým rozstrekovačom. Doba 

rozpúšťania farieb je rôzna od 30 minút do 36 hodín. Pri teplotách nižších než 5°C je doba rozpúšťania 

dlhšia. Rozpustenú farbu otryskajte horúcou vodou (70-90°C) vysokým tlakom. (Tlak závisí od 

charakteru povrchu, 50-300 bar/ 20 l /min, uhol trysky 25-45°). Pri tryskaní postupujte zdola smerom 

nahor. Po vyčistení opláchnite vodou nízkym tlakom zhora smerom dole. 

 
Dávkovanie 
Použite koncentrát 

 
Spotreba  
Spotreba je závislá na štruktúre povrchu, hrúbke náteru farby a počte vrstiev. Normálna spotreba je približne 

0,5 l/m², max. až 2.0 l/m².  
 
 
Technické údaje  

 Viskózna, nažltlá kvapalina so zápachom 

rozpúšťadla.


 Dodávaná v 10 a 20 l plastových 
nádobách.


 Špecifická hmotnosť 0,97 kg/l

 Teplota vzplanutí >90 °C


 Obsahuje: Benzylalkohol, 2-

butoxyethanol, Dimethyl glutarát, 

dimethyl ester kyseliny adipové, dimethyl-

butandioát,

Y-butyrolakton, triethanolamin 

 
Skladovanie  
Skladujte v originálnych uzatvorených nádobách 

pri teplote nad 0°C. 

 
Doba skladovania  
24 mesiacov v originálnych, uzatvorených 
nádobách. 

 
 
Bezpečnostné pokyny  
Používajte ochranné rukavice/ochranný 

odev/ochranné okuliare/ochranu na tvár 

 
Označenie: Varovanie  
 
 
 
 
 
 

 
Zdraviu škodlivý pri požití  
Dráždi kožu  
Spôsobuje vážne podráždenie očí  

Zdraviu škodlivý pri vdychovaní 

 
Nie je nebezpečnou vecou pre prepravu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posledná aktualizácia: 2018-03-27 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a 

konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.  

Výrobca: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se 

 

Distribútor: ECH Services s.r.o., 

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk  
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