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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Подходящ за премахване на стари бои и лакове от всякакви 

повърхности. Не съдържа дихлорометан. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Специфично 

тегло 

0,96 – 1,00 kg/l. 

Покривност 2 – 4 m²/l в зависимост от повърхността и 

типа на боята или лака, които ще се 

премахват 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба 

Продължителност 

на съхнене 

Повърхностно след 10 – 30 минути в 
зависимост от метеорологичните условия. 

 

  

Vechro Pro 

Corrosive 

Препарат за  

премахване на боя 

 Покривност: 2 – 4 m²/l  

 Продължителност на 

съхнене: 10 – 30 минути 

 Разреждане: Продуктът е 

готов за употреба 

 Разфасовки: 375 ml, 750 ml  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

С помощта на четка нанесете Vechro Pro Corrosive върху повърхността, 

която искате да почистите. Изчакайте около 10 – 20 минути, за да 

проникне добре в старата боя, и след това я отстранете с помощта на 

шпакла или стъргало. В случай, че премахването на старата боя е 

незадоволително, повторете процедурата. Върху стари бои и лакове 

(особено ако са двукомпонентни) нанесете дебел слой от корозивния 

агент и го оставете да подейства повече време и/или подпомогнете 

свалянето им с помощта на механични средства (шпакла или 

стъргало). След като старата боя бъде премахната, изплакнете с вода 

повърхността и я оставете да изсъхне добре, преди да пристъпите към 

повторно боядисване. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Избягвайте да използвате продукта при високи температури, тъй като 

ще се изпари, преди да успее да проникне в старата боя, и няма да 

постигне задоволителни резултати. Отваряйте внимателно 

контейнера! Vechro Pro Corrosive може да увреди пластмасови или 

гумени повърхности. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от 

замръзване и излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след 

приложението. Съберете излишната боя за повторна употреба. 

Повторната употреба на багрила може действително да сведе до 

минимум въздействието върху околната среда от експлоатационния 

живот на продуктите. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Повече информация ще намерите в Информационните листове за 

безопасност на материалите (MSDS) на продуктите. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

• Дръжте извън обсега на деца. 

• Да се използва само в добре проветриви пространства 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


