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SEALANT REMOVER 
Дата: 13/05/15          Сторінка 1 з 1                                                 

Технічні дані: 
Основа суміш терпенів 
Консистенція рідина 
Щільність 0, 875 г/мл 
В'язкість  1400 ± 600 Пас 
Розчинність у воді нерозчинний 
Розчинність в інших речовинах розчинний у вуглеводородах 

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату 
 
Опис продукту: 
Ефективний і швидкодіючий спрей на базі терпенів 
для видалення фуг з різного виду силіконів і МС 
полімерів. Ідеально підходить для усунення 
забруднень з затверділого контактного і 
монтажного клею. Може бути використаний на 
багатьох поверхнях таких як: алюміній, кераміка, 
ламінат, тверді штучні поверхні, скло і т.п. 
 
Області застосовування: 
• Видалення залишків силіконових і полімерних 

фуг перед повторним нанесенням; 
• Видалення залишків силікону і полімерних 

герметиків з різного виду поверхонь; 
• Усунення захисної плівки з ПВХ (білі віконні 

профілі і підвіконня); 
Увага! Може викликати зміну кольору пористих 
поверхонь або потьмяніння деяких штучних 
поверхонь. Рекомендується провести попереднє 
випробування в непомітному місці. 
 
Колір: 
Світло-жовтий.. 
 
Упаковка: 
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці. 
 
Зберігання: 
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному 
місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню: 
• Ретельно струснути балон перед 

застосуванням; 
• Усунути старий шов за допомогою гострого 

інструменту; 
• Нанести спрей на залишки силікону і 

залишити на 10 хв; 
• Видалити залишки силікону сухою ганчіркою; 
• Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно 

дозувати препарат; 
• У разі необхідності процедуру повторити; 
• Перед нанесенням нової силіконової фуги, 

вимити поверхню теплою водою з 
детергентом і ретельно висушити. 

 
Норми і сертифікати: 
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в 
Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 
9001.2000. 
 
Рекомендації з безпеки: 
Стандартна промислова техніка безпеки: 
- Уникати контакту зі шкірою; 
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і 

ретельно промити водою; 
- Може викликати подразнення очей; 
- Використовувати тільки в добре 

вентильованому приміщенні; 
- Зберігати в недоступності для дітей.

 

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і     
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе 
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 
 

ПАТ “Солді і Ко”, м.Київ, вул. Сирецька 28/2 тел.: (044) 591-53-05, факс: (044) 463-82-30, 
 www.soudal.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 
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