
TECHNICKÝ LIST 
ABBEIZER SB FORTE 
K rychlému a důkladnému odstraňování 
starých barev, laků a disperzí. 
 
POPIS VÝROBKU 
Balení:  PE – obaly o objemu 750 ml, 3 litry a 
10 litrů. 
 
Vlastnosti:  pastózní matný vodoue-
mulgovatelný odstraňovací prostředek, 
s jemným ovocným aromatem. 
Díky  tixotropním vlastnostem je možné  tento 
výrobek aplikovat v silnějších vrstvách, bez 
nebezpečí stékání. Tímto prostředkem je 
možné odstraňovat jak silné lakové vrstvy, tak i 
vícevrstvé nátěry, neboť Abbeizer SB Forte 
delší dobu nezasýchá. 
 
Použití:  K odstraňování starých nátěrů na 
bázích olejových, nitrocelulózových, 
syntetických, alfaltových, chlórkaučukových, 
akrylátových a alkydových disperzí, jakož i 
nátěrů latexových. 
 
Na  běžných  dřevinách   nezanechává 
odstraňovač žádné skvrny ani zabarve- 
ní. V případě použití odstraňovače  na exotické 
dřeviny se doporučuje účinek odstraňovače na 
podklad vyzkoušet na skrytém místě 
dřevěného dílu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Specifická hmotnost:   asi 0,96 
 
Surovinová báze:  Ester, benziny, pomocné 
látky 
 
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 
Před použitím: Protože odstraňovač nátěrů má 
vysokou leptací účinnost, může narušit  okolní 
podklady z umělých hmot a způsobit jejich 
nabobtnání. Takové podklady a okolní 
předměty musí proto být pečlivě zakryty.  
 
Nářadí:  štětec, váleček, třásńový kartáč, 
stěrka, japonská špachtle, případně kartáč 
nebo houba. 
 
Ředění, míchání:  Abbeizer SB Forte se zpra-
covává neředěný, parametry jsou nastaveny 
z výroby k okamžitému zpracování.  
 
 
 
 
 

 
Působnost: Přípravek začíná obvykle působit 
během asi 15 až 45 minut. U odolnějších 
nátěrů až ale během několika hodin.  
 
Zpracování:  Přípravek Abbeizer SB Forte se 
sytě nanese na podklad. Pokud to rozměry 
daného předmětu umožní, je možné jej do 
leptací lázně ponořit. Po dostatečné době 
působení se uvolněné nabobtnalé vrstvy barev 
či laků sejmou pomocí špachtle. Zbytky 
odstrańovače se pak důkladně omyjí vodou za 
pomoci houby či kartáče. V případě větších 
ploch je možno použít tlakové mycí zařízení 
(wapku), nebo  paprsek tvořený tlakovou 
párou.  
 
Spotřeba:  Asi 300 až 600 g/m² 
 
Čistění nářadí:  Bezprostředně po použití 
vodou. 
 
Skladování:  V chladu a suchu, chránit před 
mrazem. Otevřená balení pečlivě uzavírat. 
 

OZNAČENÍ, DEKLARACE 
 
Upozornění na možná nebezpečí:  Vznětlivý.  
Opakovaný kontakt s pokožkou může způsobit 
její zdrsnění a popraskání. Vdechování výparů 
může způsobit malátnost až bezvědomí.  
 
Bezpečnostní opatření: Chránit před dětmi. 
Výpary nevdechovat. Zabránit zasažení očí a 
potřísnění pokožky. Při potřísnění  pokožky je 
nutno postižené místo pečlivě omýt velkým 
množstvím  vody a mýdlem.  Odstraňovač 
nebo jím uvolněné substance nesmějí přijít do 
kanalizace a do vodotečí. S prázdnými obaly a 
s výrobkem je nutno nakládat jako se 
zvláštním odpadem. Při práci je nuto používat 
vhodné rukavice, ochranné brýle nebo 
ochranný štít. Pracujte jen v dobře větraných 
prostorách. 
Při požití neprodleně přivolat lékařskou pomoc, 
předložit obal nebo etiketu.  
 
GGVS:  Kl. 3,   VGr:  III,  UN: 1263,  WGK:  1 
 
Množství o objemu do 450 l není považováno 
za nebezpečný náklad. 
 
Kód výrobku:  M-AB 20 
 
Likvidace obalů:  K recyklaci odevzdávejte 
pouze prázdné obaly bez zbytků odstraňovače. 
 
Katalogové číslo odpadu dle EAK :  080117 
 
 


