
• Szybko i dokładnie usuwa powłoki 

jednokomponentowe: farby, lakiery, lakierobejce, 

kleje, kity, bez uszkadzania czyszczonej powierzchni

• Przywraca powierzchniom poziomym i pionowym ich 

oryginalny wygląd

• Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka i doskonale 

usuwa powłoki na powierzchniach pionowych

• Nie niszczy odnawianej powierzchni

• Szybki czas działania

INFORMACJE

Zastosowanie: do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, 
lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkadza drewna, metalu, cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie 
należy go stosować na PCV. 

Schnięcie Czyszczenie

Żel do usuwania 
starych powłok Express
Różne powierzchnie

poj. 0,25L; 1L; 2L



Idealne warunki aplikacji: miedzy 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed 
użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. W przypadku kleju, wydajność jest uzależniona od 
ilości warstw do usunięcia. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w 
samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

Żel do usuwania starych powłok Express Różne powierzchnie

APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.

2. Nanieść pędzlem gruba, równa warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.

3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).

4. Rozmiękczona powłokę usunąć skrobakiem, szpachelka lub wata stalowa.

5. Powierzchnie wyczyścić ciepła woda za pomocą twardej, nylonowej szczotki.

6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Akrylowe lakiery, 
farby, lakierobejce

Rozpuszczalnikowe 
lakiery, lakierobejce

Rozpuszczalnikowe 
farby

2 warstwy 3 min. 3 min. 5 min.

Wiele warstw 10 min. 15 min. 30 min.

• Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlifować powierzchnie gruboziarnistym papierem 

ściernym.

• Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.

• Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikacje nakładając grubsza 

warstwę produktu.

• W przypadku drewna rozmiękczona powłokę usuwać zgodnie z usłojeniem.

• Aby wykorzystać cała zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.

• Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

mailto:v33pl@v33.com

