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A termék rövid leírása:    

A MESTER Eltávolító Szer Szilikonra a megkötött és friss szilikonok eltávolítására alkalmas anyag. 

Kiszerelési egységek: 310 ml, 12 db/karton 

Színe: fehér 

Tulajdonságok:  

 Hatékonyan eltávolítja a megkötött és a frissen kinyomott szilikont a különböző felületekről, 

lehetővé téve az újratömítést. 

 Felhasználásra kész, nem igényel előkészítést. 

 Nem folyik meg. Használható függőlegesen, vízszintesen és fej fölött. 

 Eltávolítja a régi tömítéseken keletkezett gombákat 

 Növeli a csatlakozási hézagok tömítési képességét. 

Alkalmazási területek: 

Használható számos szokásos felületen: üveg, beton, zománc, csempe, fa, műanyagok, tégla, vakolat és 

számos textilen. 

Felújítási munkákhoz ajánlott. 

A felhasználás módja: 

Először mechanikus úton próbáljon meg eltávolítani annyi szilikont amennyi lehetséges. 

Majd nyomjuk rá a szert az eltávolítndó szilikonra. 

A szer vastagsága 2-3-szor nagyobb legyen, mint az eltávolítandó anyagé, de min. 4 mm. 

Maximum 24 óráig hagyjuk hatni. 

Próbahasználat javasolt egy kevésbé látható területen. 

24 óra múlva ronggyal vagy vízzel távolítsa el a feloldódott anyagot  

Vastagabb eltávolítandó szilikonok esetében indokolt lehet a folyamat megismétlése. 

Reakció idő 

A hatóidő 1-24 óráig változhat, mivel függ a felülettől és a tömítő vastagságától. 

Textiliáknak max. 30 perc hatóidő javasolt, ugyanis foltosodást okozhat. 

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. 

Tárolás 

A MESTER Eltávolító Szer Szilikonra szavatossági ideje legalább12 hónap, ha szobahőmérsékleten 

száraz, hűvös helyen tároljuk az eredeti csomagolásban. 

A MESTER Eltávolító Szer Szilikonra színe némileg megváltozhat a tárolás során, de ez nem 

befolyásolja a termék rendeltetését. 
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Műszaki adatok: 

 

Szín: fehér, némileg sárgás 

Megjelenés:   paszta apró szemcsékkel 

Fajsúly:  0,98 g/cm
3 

Viszkozitás: pasztaszerű 

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 

körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 

igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 

hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 

felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre. 

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 

érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 

nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 

a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 

Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 

gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. 


