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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER OXI PAINT STRIPPER

OPS

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

POWER OXI PAINT STRIPPER jest najnowszej 
generacji, w pełni rozpuszczalnym w wodzie środkiem do 
usuwania powłok farb, lakierów, olejów, żywic, smoły, 
resztek wyschniętego kleju, gumy, silikonu, uszczelek 
oraz zanieczyszczeń biologicznych. POWER OXI PAINT 
STRIPPER zastępuje konwencjonalne, mechaniczne 
usuwanie ww. pozostałości, które może doprowadzić do 
uszkodzenia oczyszczanej powierzchni.

Postać: aerozol 
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników i amoniaku 
Odczyn pH 1% (m/M.) roztworu: 9 - 10
Temperatury:
- wrzenia [°C]: 163
- topnienia [°C]:  -28
- zapłonu [°C]: >230
Gęstość względna w temp. 20°C: 0,9
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita w każdym stosunku 
Inne rozpuszczalniki: alkohole, rozpuszczalniki do farb, alkohole

POWER OXI PAINT STRIPPER zalecany jest do 
usuwania starych powłok lakierniczych z elementów 
metalowych, szkła, tworzyw sztucznych, drewnianych, 
oraz wszystkich przeznaczonych do renowacji. POWER 
OXI PAINT STRIPPER skutecznie usuwa również graffiti 
z kamienia, cegły, betonu itp. POWER OXI PAINT 
STRIPPER znajduje zastosowanie zarówno w zakładach 
przemysłowych, w warsztatach samochodowych jak i 
warunkach domowych.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                      Nazwa                         Opakowanie                              Rodzaj
OPS             POWER OXI PAINT STRIPPER     aerozol 400 ml       Środki czyszczące, odtłuszczające

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SZYBKI I SKUTECZNY 

POGROMCA FARB I LAKIERÓW

OXI PAINTOXI PAINTOXI PAINT
STRIPPERSTRIPPERSTRIPPER

Doskonale zastępuje usuwanie mechaniczne
Zapewnia doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające

Prosty i szybki w użyciu
Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

Usuwa szybko i skutecznie pozostałości farb, lakierów, graffiti, 
uszczelniaczy, silikonów, olejów, smoły, żywicy, klejów itp.


