
 

DK GREEN GEL 
BEZCHLOROWY ŚRODEK W ŻELU 

DO USUWANIA FARB 
 
 
 
 
 
 
 

7 doskonałych powodów, by używać DK GREEN GEL: 

1. DK GREEN GEL jest wielofunkcyjnym środkiem w żelu do usuwania farb, gotowym do użycia, 
skomponowanym z mieszaniny rozpuszczalników z aktywatorami i czynnikiem reologii.  
2. Nie zawiera chlorku metylenu (DCM), n-metylopirolidonu (NMP), kwasów, sody kaustycznej, 
ftalanów, rozpuszczalników naftowych lub innych produktów szkodliwych dla środowiska.  
3. W formie żelu, DK GREEN GEL stosuje się do czyszczenia wszelkich powierzchni, nawet 
pionowych, ponieważ doskonale do nich przywiera. 
4. Gotowy do użycia, łatwy w zastosowaniu, pozwala zaoszczędzić na czasie, dostosowany do prac 
wymagających dokładnego wykończenia. 
5. Obojętny na większości powierzchni takich jak: drewno, beton, aluminium i wszystkie metale. 

6. Po zastosowaniu i całkowitym wyparowaniu produktu, usuwa się przez szczotkowanie lub spłukanie 
wodą, w zależności od czyszczonej powierzchni. Powierzchnie, z których usunięto farbę mogą być 
natychmiast ponownie pomalowane, bez kolejnych przygotowań.  
7. Ekonomiczny: używa się bez rozcieńczenia i na zimno; produkt działa samodzielnie, bez 
konieczności działania mechanicznego.  

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Przemysł          Instytucje użytku publicznego         Budownictwo 
 
Szczególnie przystosowany do cienkich powłok: farb, bejc, klejów i lakierów.  
Stosuje się na większości powierzchni: drewnie, betonie, aluminium, metalach… 
 

Właściwości  Sposób użycia 
 
Wygląd: czerwony, żelowy   
Gęstość : 0,97 + 0,05 
Wydajność : litr produktu na ok. 0,5 do 2,5 m² w zależności od rodzaju i 
grubości zdejmowanej warstwy. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI : 
 W przypadku farb dwuskładnikowych, należy przeprowadzić uprzednio 
próbę.  
Ostrożnie otwierać opakowanie.  
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.   
Nie stosować w temperaturach poniżej 5°C.  
Nie używać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie używać w czasie upałów.  
Nie palić. Zważywszy na łatwopalnośc prodktu, należy usuwać farbę 
stopniowo, małymi partiami.  
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Nosić rękawice, okulary oraz 
odpowiednią odzież ochronną.  Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami 
śluzowymi.  
MAGAZYNOWANIE: Zalecane jest przechowywanie DK GREEN GEL z dala 
od upału, w umiarkowanym  temperaturowo miejscu. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu. 

 
DK GREEN GEL nanosi się grubą warstwą.  
Pozostawić na 5 do 60 minut. 
Czas działania uzależniony jest od wiatru, temperatury 
otoczenia, ale także rodzaju i grubości zdejmowanej 
warstwy. 
Jak tylko warstwa farby jest rozmiękczona lub pofałdowana, 
należy zeskrobać ją za pomocą szpachelki, a następnie 
spłukać ciepłą lub zimną wodą pod ciśnieniem minimum 120 
barów  
[Zużycie wody: 800 litrów / minimum godzina]. W razie 
potrzeby proces należy powtórzyć.  
Pozostawić do wyschnięcia (od 6 do 24 godz., w zależności 
od porowatości powierzchni). 
W celu dokładnego przygotowania i usunięcia resztek farby z 
powierzchni, nalepiej zastosować drobny papier ścierny 
przed pomalowaniem.  
Praca ta powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami 
sztuki.  
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DOUBLE FIX: dwustronna taśma spajająca o dużej przyczepności  
 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów 
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