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Tehniskais raksturojums: 

 
Produkta apraksts: 
Gels sacietējuša, polimerizēta silikona 
attīrīšanai, noņemšanai 
 
Raksturojums: 

• Ātra iedarbība 10 minūtēs 
• Piemīt patīkams citrusu aromāts 
• Nenotek – gelveida konsistence 
• Īpaši piemērots silikoniem 

 
Izmantošanas iespējas: 

• Veca silikona noņemšanai no 
dažādām virsmām un šuvēm, piem., 
vannas istabās, sanitārajās telpās, 
virtuvēs 

• Šuvju atbrīvošanai, attīrīšanai no vecā 
silikona pirms jaunā uzklāšanas, 
piem., apkārt vannai, izlietnei u.c. 

 
Krāsa un iepakojums: 
Krāsa: caurspīdīga 
Iepakojuma komplektā ietilpst: 100 ml 
plastikāta pudelīte ar gelveida šķidrumu, otiņa, 
špakeļlāpstiņa 
 
Uzglabāšana: 
5 gadi no ražošanas datuma, neatvērtā 
iepakojumā sausā un vēsā vietā pie 
temperatūras no +5°C līdz +25°C 
 
 

 

 
Atvērtu iepakojumu īsā laikā, turēt cieši 
noslēgtu, bērniem nepieejamā vietā 
 
Virsmas: 
Materiāli: visas parastās celtniecības 
virsmas – apstrādāti metāli, keramiskās 
virsmas, lamināts, stikls, alumīnijs un 
dažādas citas sintētiskās virsmas 
Uzmanību: Nepielietot ar neilona un 
PMMA virsmām! 
Prasības darba virsmām: sausas 
Pirmapstrāde: nav nepieciešama 
Sakarā ar SILICONE REMOVER saāvā 
esošo šķīdinātāju bāzi, obligāti 
rekomendējams iepriekšējs materiālu 
saderības tests par to savienojamību 
Attīrot akrila vannu vai akrila dušas paneļu, 
paliktņu šuves – veiciet obligātu saderības 
testu kādā neredzamā vietā 
 
Uzklāšana: 
Attīrāmai virsmai jābūt sausai 
Gadījumā, ja attīrītājs saskaras ar ūdeni, 
aktīvās sastāvdaļas tiek deaktivizētas, 
tādējādi produkts neveic savas funkcijas 
Uzmanīgi, mehāniski ar nazi nogrieziet 
veco silikonu tik, cik tas ir iespējams, 
nesabojājot virsmas 
Ar klātpieliktās otas palīdzību uzklājiet gelu 
vecajam silikonam 
Nogaidiet aptuveni 10 min. 

Bāze Dažādu šķīdinātāju maisījums 
Konsistence Stabils gels 
Blīvums (DIN 53479) 0.875 g/ml 
Viskozitāte (Puazos) 1.400 ± 600 P 
Šķīdība ūdenī Nešķīstošs 
Šķīdība ķīmiskajās vielās Šķīstošs organiskajos savienojumos 
Patēriņš 4 – 5 m 
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Noņemiet sašķidrināto veco silikonu ar 
komplektā esošo špakteļlāpstiņu 
Vajadzības gadījumā procedūru atkārtojiet 
Pēdējos atlikumus slaukiet ar sausu drānu 
Darba temperatūra: max +30°C 
Attīrīšana: SOUDAL SURFACE CLEANER 
nekavējoties pēc pielietošanas 
 
Drošības ieteikumi: 
Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu 
Darba laikā lietojiet cimdus un aizsargbrilles 
Vēdiniet darba vietu 
Materiālam saskaroties ar ādu, mazgājiet to ar 
ziepēm un skalojiet ar ūdeni 
 
Piezīmes: 
Silikona noņēmējs var nosmērēt dažas 
porainas virsmas 
Ņemot vērā lielo iespējamo sintētisko 
materiālu pieejamo dažādību – obligāts 
materiālu saderības tests!  
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