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Obj.číslo: 267150000

Charakteristika:

Viskozita pastovitá

Hustota cca 1,0 g/cm
3

Bod vzplanutí >100°C

Doba účinnosti: závislá na počasí

Barva bělavá, mléčná

Skladování 12 měsíců v uzavřených nádobách

Další poznámky:

Pokud by po očištění ještě zůstala neodstraněna spodní vrstva starého nátěru, musí se postup opakovat 

znovu.

Vydatnost:

Použití:

Produkt nanášet štětcem, špachtlí, kartáčem nebo válečkem v rovnoměrné vrstvě (minimálně 2mm) nebo 

airless stříkacím zařízením. Pro více vrstvé nátěry postup opakovat.

400-600 g/m
3
, u vícevrstvých nátěrů do 1000 g/m

3

Po cca 20-ti minutách zkontrolovat nejlépe špachtlí, zda se starý nátěr již rozpustil.

Pokud jsou narušeny (rozpuštěny) všechny vrstvy starého nátěru, může se začít s odstraňováním.

Před použitím vždy účinnost vyzkoušejte na nenápadném místě. Vzácné dřeviny mohou ztmavnout. Zpětné 

zesvětlení je možné docílit použitím kyseliny šťavelové nebo peroxidem.

Nelze použít na plasty a sklo, nepoužívat plastové nástroje. U dýhy nejprve zkontrolujte účinek.

Odstraněné barvy jsou nebezpečným odpadem a je třeba s nimi tak nakládat. Při použití na velkých 

plochách, jako jsou například fasády, je potřeba odpadní produkt zachytit a zlikvidovat dle platných norem o 

nebezpečném odpadu.

V prostorách, kde je produkt používán zajistit dobré větrání. Možnost vzniku výbušné směsi.

Produkt má velmi dlouhou dobu účinnosti.

Revize 1/8/2018

Použití:

Mipa  Odstraňovač barev CHO je odstraňovač nátěrů v pastovité formě bez obsahu CKW, NMP a aromat. 

Odstraňuje staré laky a barvy na bázi oleje, nitro, disperze a epoxidové pryskyřice na všech běžných 

površích, jako jsou kámen, dřevo nebo kov. Díky své silné rozpouštěcí síle dokáže odstranit i 

dvoukomponentní nátěrové hmoty na bázi EP a PU.

Vlastnosti:

- neobsahuje CKW (chlorované uhlovodíky)

- neobsahuje NMP (N-methyl pyrrolidon)

- neobsahuje aromata

- veliká rozpouštěcí síla

- snadná aplikace

- nestékavý

- šetrný k podkladu

MODERNÍ EXTRA SILNÝ TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ 

NÁTĚRŮ, ŠETRNÝ K PODKLADU

Zpracování:

Mipa  Odstraňovač barev CHO

Základní složení:

- organická rozpouštědla

- zahušťovadla

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz



Technický list Strana 2/2

Bezpečnostní upozornění:

Čištění nástrojů:

Po použití omyjte nástroje velkým množstvím vody

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním obalu skladovatelnost min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých 

zkušenostech při výrobě produktu. 

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela 

vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páru / aerosol. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým 

množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz


