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R E M O V E R  -  Δ Ι Α Β Ρ Ω Τ Ι Κ Α  

Paint Remover  
Διαβρωτικό – αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Παχύρευστο προϊόν, νέας τεχνολογίας (χωρίς χλωριούχο μεθυλένιο, πτητικούς, τοξικούς και εύφλεκτους 

διαλύτες), για την αφαίρεση αλκυλιδικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται εύκολα και  αφαιρεί το παλιό 

χρώμα από ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα, κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, τοίχους και γενικότερα από οποιαδήποτε 

βαμμένη και κάθετη επιφάνεια. Εξασφαλίζει εγγυημένο αποτέλεσμα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς 

επώδυνες διαδικασίες τριψίματος και χωρίς να φθείρει  την επιφάνεια. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Αφαιρεί πλήρως παλαιά στρώματα χρωμάτων, 

βερνικιών, λάκας. 

 Εύκολο στην χρήση και για κάθετες επιφάνειες. 

 Δεν στεγνώνει όπως τα κοινά remover. 

 Δεν περιέχει πτητικούς διαλύτες (VOC’s Free). 

 Δεν περιέχει τοξικούς & εύφλεκτους διαλύτες. 

 Δεν περιέχει χλωριούχο μεθυλένιο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Απλώνουμε με πινέλο όλη την επιφάνεια και 

αφήνουμε για 15 - 120 λεπτά έως ότου τα 

χρώματα διαβρωθούν πλήρως 

(φουσκώσουν). 

2. Κατόπιν αφαιρούμε τα φουσκωμένα χρώματα 

με σπάτουλα ή ξύστρα 

3. Ξεπλύνετε τη διαβρωμένη με ουδέτερο 

καθαριστικό (νερό και σαπούνι) και με σκληρή 

βούρτσα από ναύλων ή ειδική βούρτσα για 

τρίψιμο, προκειμένου να φύγουν τα 

υπολείμματα. 

4. Αφήστε να στεγνώσει καλά την εφαρμογή νέου 

φινιρίσματος. 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό/ ρευστό 

PH 10.3-11.3 

Οσμή μη διαθέσιμο 

Συσκευασίες 250ml, 500ml & 1Lt 

 

 

 

 

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 
W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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