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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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ODSTRAŇOVAČ SILIKONU   ( Silicone Remover )  
 
Odstraňovač silikonu je gel připravený k okamžitému použití, určený pro odstranění zpolymerovaných 
silikonových, MS polymerových, akrylových a polybutenových tmelů.  

 
Charakteristika: 
� rychlý účinek 
� neskapává, nestéká 
� příjemná citrusová vůně 
 
Příklady použití: 
� odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu z různých materiálů 
� odstranění silikonových zbytků ze spoje před jeho přetmelením 
� odstranění nečistot z použitých tmelů 
� může narušit okolní plochy (viz níže) 
 
Balení a barevné provedení: 
� plastové lahvičky obsahu 100 ml 
� čirý gel  
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby 
je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
 
Technická data: 

Báze:    směs přírodních rozpouštědel a terpenů  
Konzistence:      stabilní gel 
Specifická hmotnost:      nestanovuje se  
Rozpustnost:  ve vodě nerozpustný, rozpustný v uhlovodících  

 
Povrchy:  
                Podklady:  -     prostředek může být bez rizika použit na porcelán , keramické dlaždice, sklo, hliník a    
                                         aj. nenatřené kovy 

- lakované a natřené podklady, některé plasty, lamináty aj. choulostivé podklady 
s možností interakce s odstraňovačem je třeba nejprve vyzkoušet mimo pohledové 
plochy, mohlo by dojít k jejich naleptání   

- nepoužívejte na nylon  a jiné polyamidy 
- doporu čujeme zvýšenou opatrnost p ři odstra ňování starých tmel ů u plastových 

van, umyvadel a sprchových kout ů – hrozí naleptání jejich povrchu! 
                
                 Stav povrchu:  suchý 
 
 
Pracovní postup: 

Aplikace:   Před aplikací vyřežte maximálně možné množství tmelu nožem. Povrch zbytků 
musí být suchý. Štětcem naneste vrstvu Odstraňovače silikonu. Nanášejte pouze na starý 
tmel, ne na okolní plochy, zabráníte tím případnému nežádoucímu poškození okolí a 
zbytečným škodám. Nechte Odstraňovač působit 10 – 15 minut. Narušený tmel potom setřete 
suchým hadříkem. V případě nutnosti opakujte čištění. Zbytky Odstraňovače umyjte teplou 
vodou a jarem. Novou vrstvu tmelu můžete nanést po úplném uschnutí podkladu.  
 
                      



 

 
 

Technický list výrobku 
 
INVA Building Materials  s. r.o. 
Frýdek-Místek. TGM 463, 738 01, tel.: 558 436 174, 175 
www. soudal.cz , www.inva.cz , centrala@inva.cz , to@inva.cz 
  
 

 
 
 
 
 
 

19.2.2009 

 

Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
 

INVA  Building Materials  s.r.o., centrála ,  T.G. Masaryka  463, 738 01 Frýdek – Místek       -   tel 558436174,  fax 558438584 
INVA  Building Materials  s.r.o., technické oddělení, U Bechyňské dráhy 790, 390 02 Tábor  -  tel 381255380,   fax 381255381  

 
 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a 
v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při 
zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  
 
 
Poznámka:     Pokud si nejste jisti ověřte předem snášenlivost okolních povrchů, aby nedošlo k jejich poškození ! 


