
 
 

                 
 
 

 

 

    

odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn a karbonua karbonua karbonua karbonu    ve sprejive sprejive sprejive spreji    
    

� odstraní odstraní odstraní odstraní silikon, silikon, silikon, silikon, , , , , vytvrzenévytvrzenévytvrzenévytvrzené    PUR pěny, PUR pěny, PUR pěny, PUR pěny, stará stará stará stará těsněnítěsněnítěsněnítěsnění    aaaa    karbonkarbonkarbonkarbon    
� rychlé a účinné použití rychlé a účinné použití rychlé a účinné použití rychlé a účinné použití     
� aplikovaná pěna snadno ulpívá a nestékáaplikovaná pěna snadno ulpívá a nestékáaplikovaná pěna snadno ulpívá a nestékáaplikovaná pěna snadno ulpívá a nestéká    
� bez použití ostrých nástrojů bez použití ostrých nástrojů bez použití ostrých nástrojů bez použití ostrých nástrojů ----    nedochází knedochází knedochází knedochází k    poškození měkkých materiálpoškození měkkých materiálpoškození měkkých materiálpoškození měkkých materiálůůůů    
� bez zápachubez zápachubez zápachubez zápachu    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
REMSILCREMSILCREMSILCREMSILC    je pěnový prostředek ve spreji, který rychle změkčí vyzrálé silikony, vytvrzené 
polyuretanové pěny, těsnění a tmely na bázi MS polymeru, akrylátu a polybutenu. Odstraní karbon 
ze strojních zařízení.  
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
REMSILCREMSILCREMSILCREMSILC    je rychle působící přípravek pro snadné odstranění starých, vytvrzených nevhodně 
aplikovaných silikonů, polyuretanových pěn, těsnění z povrchu kovů, stavebních materiálů 
(keramika, kámen, beton), skla, novodurových potrubí i dřeva a zbytků karbonů před aplikací 
nových těsnění.  
Při odstranění NENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJENENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJENENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJENENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJE, čímž zabráníte poškození zařízení i 
nástrojů z měkkých kovů (hliník, měď, atp.).  
Aplikovaná pěna nestéká ze svislých ploch a efektivně čistí. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Pokud je to možné doporučujeme silné vrstvy silikonu, PUR pěny, těsnění, tmelu odstranit 
seříznutím - výrazně zrychlíte čištění a snížíte spotřebu REMSILCREMSILCREMSILCREMSILCu.  
Sprej před použitím důkladně protřepejte.  Nastříkejte ze vzdálenosti 25 – 30 cm na požadované 
místo. Nechte pěnu působit cca 1 - 3 minuty. Setřete změkčený materiál hadrem (popř. plastovou 
špachtlí) a zbytky smyjte vodou.  
Používejte ve větraných prostorech.  
    NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLOVÉ POVRCHY.NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLOVÉ POVRCHY.NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLOVÉ POVRCHY.NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLOVÉ POVRCHY.                
    DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠENLIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠENLIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠENLIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠENLIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.    
    

VšechnyVšechnyVšechnyVšechny    údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vúdaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vúdaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vúdaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:    
                    Vzhled:   bělavý aerosol    
                    Bod vzplanutí:  97°C 
     Hustota:  1,03 kg/cm3 při 20°C 
 

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  500 ml sprej (obj. č. 158001) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.  

GEMSTONED s.r.o. 
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice     

Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420    724724724724    333312 90312 90312 90312 903    
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