
 

 

PŘEHLED 

Decap Alu je silný, kapalný a rychle pracující odstraňovač barev / laků a lepidel.  
 

HLAVNÍ VLASTNOSTI  

 výrobek neobsahuje kyselé složky 

 bod vzplanutí >0°C 

 
VÝHODY  

 Vzhledem k velmi jednoduchému zacházení s výrobkem je jej v mnoha případech možné použít 
jako alternativu k odstraňovači na bázi metylenchlorid / dichlormetan. 

 Decap Alu bez námahy odstraňuje tradiční práškové vrstvy laku, s tloušťkou 60-80 µm, za méně 
než 10 minut. 

 Výrobek nepoškozuje hliník (byl testován na hliníkové desce po dobu 3 hodin). Avšak hliník s 
vysokým obsahem křemíku může zčernat! To lze vyřešit ponořením hliníku do Tide Up. 

 Decap Alu může být také aplikován na kompozit. V případě, že kompozit je přilepen na jiném 
povrchu, musíte se ujistit, že se Decap Alu nedostal do kontaktu s lepidlem, protože lepidlo 
může rozpustit. 

 
APLIKACE  

Doba styku k odstranění závisí na typu laku / barvy nebo lepidla a na množství, resp. jeho tloušťce. 
Decap Alu se používá neředěný. Aplikujte jej na povrch, nebo jej do Decap Alu ponořte. 
Pro lepidlo:  po chvíli lepidlo začne "měknout". Jakmile toto nastane, musí být seškrábnuto. 

Následně navlhčete hadřík v Decap Alu a naposledy očistěte objekt / povrch 
k odstranění posledních zbytků. Objekt / povrch nechte oschnout na vzduchu. 

Pro barvy / laky: počkejte, až dojde k odstranění barvy (v případě ponoření počkejte, dokud 
odstraněná barva neklesne ke dnu vany), poté pláchněte vodou nebo alkalickým 
roztokem a nechte uschnout na vzduchu. 

 

UPOZORNĚNÍ  

 Doporučujeme vždy používat chemicky odolné rukavice a ochranný oděv. 

 Produkt používejte pouze v dobře větraných prostorách / místnostech. 

 Při používání Decap Alu se vyhněte se kontaktu s vodou. 

 Decap Alu poškozuje spoje / ucpávky / těsnění. Doporučujeme používat tyto komponenty 
vyrobené z materiálu PTFE (Hostaflon, Algoflon, Teflon, Fluon, Halon). 

 Je doporučeno, aby povrchy, které se čistí nebo ošetřují, byly nejprve otestovány s malým 
množstvím zvolené chemické látky v nedůležité oblasti. Zjistíte tak, jestli neprobíhá nějaká 
nežádoucí reakce. 

 Před použitím vždy protřepejte! 

 
BALENÍ  

25 l kanystr 

 

BEZPEČNOST  

Před použitím čtěte příslušný bezpečnostní list. 

 
WVT Industries je výrobce speciálních chemických produktů a pokyny pro používání a uplatňování jeho chemických látek jsou uvedeny v dobré víře. Tyto 

informace jsou založeny na zkušenostech a výsledcích výzkumu, avšak nejsou zamýšleny jako definitivní prohlášení pro použití chemické látky a nemohou tak 
být přijaty jako úplné procesní poradenství. Zatímco společnost, její vedení a zaměstnanci mohou sdílet tyto znalosti a mohou dávat doporučení, nikdy tyto 

informace nemohou vést k odpovědnosti za následné škody od třetích osob. Veškeré poskytnuté informace o chemikálii nebrání zákazníkovi v jeho vlastním 

odzkoušení produktu a jeho návodu k použití za účelem ověření vhodnosti pro svůj zamýšlený účel. 

 
Zastoupení pro ČR a SR: 

Nacházel, s.r.o.,  Průmyslová 11/1472, 102 19  Praha 10 - Hostivař 
tel.: 222 351 140,  e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 
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Industrieweg 6 B-2630 Aartselaar : Belgium : Europe 
T: +32 (0) 3 870 70 90     F: +32 (0) 3 887 03 72     E: info@wvt.be     W: www.wvt.be 

Decap Alu 


