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EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ 
BAREV, LAKŮ, GRAFFITI A TAGŮ  

 

IG 114 je speciálně vyrobený BEZŘEDIDLOVÝ GEL pro odstranění barev, starých            

nátěrů, laků, graffiti a tagů, které jsou aplikovány na materiálech, jako jsou betony,              

fasády, kameny, sklo, dlaždice, železo, dřevo a většina plastových povrchů. Je ideální 

k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, starých              

nátěrů (i v silných vrstvách), olejových a glyceroftalátových barev, finálních nátěrů na 

bázi vosku nebo zinkové běloby, olovnaté běloby, ochranných nátěrů proti rezavění, 

minia, produktů pro ochranu a barvení dřeva (Bondex – xyladecor, xylophene) atd., 

používaných v průmyslu. Produkt nepůsobí na některé zpolymerizované syntetické                              

pryskyřice-polyuretan, epoxy, polyester. Zde doporučujeme IG 112 nebo IG 113. Není 

vhodný na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník ani jiné lehké kovy, mohlo by 

dojít k jejich poškození. Na některých dřevech (dub, buk) může produkt způsobit změnu 

jejich zabarvení. Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky (nízké ztráty odpařováním,                     

smáčivost, vodou smývatelný), pracovní podmínky (snadná aplikace, bez zápachu, 

GEL) a bezpečnostní podmínky (nehořlavý, netěkavý). Umožňuje snížit používané 

množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací                        

schopnost než většina tradičních odstraňovačů.  

Na rozdíl od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které působí tím, že proniknou                  

do nátěru, změkčí ho a nabobtnají, IG 114 nátěr rozvolní a promění ho na vodou                      

ředitelnou masu. Není těkavý, může působit libovolně dlouho. Povrch lze opláchnout 

až po několika hodinách nebo až následující den. JE VŽDY NUTNÉ UDĚLAT TEST 

na malé části plochy a na základě testu zvolit čas smytí. Jeho působení lze kdykoli 

zastavit a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu. 

Produkt je vodou ředitelný, při používání se neuvolňují škodlivé výpary, práce s ním                

je bezpečná i v uzavřené místnosti bez větrání. Nehrozí riziko výbuchu ani požáru. Díky 

malé těkavosti přípravku je jeho působení po celou dobu aplikace stejně silné. Je-li 

použit v dostatečně velkém množství, dokáže najednou odstranit i více vrstev nátěrů. 

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím JE NUTNÉ VŽDY             

UDĚLAT TEST na malé části plochy. Produkt nanášejte rovnoměrně a v dostatečném 

množství umělým kartáčem (přírodní vlákna přípravek rychle zničí). Poté nechte působit 

do úplného rozvolnění a odlepení nátěru (30min až několik hodin podle typu, stáří                          

a tloušťky nátěru). Působení produktu můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu.                       

Rozvolněnou vrstvu nátěru odstraňte špachtlí, kartáčem nebo tlakovou vodou. Po úplném 

odstranění nátěru povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, aby došlo                                     

k odstranění posledních zbytků bazických složek a alkalické reakce. Vzhledem k tomu, 

že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze                      

doporučující charakter. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným 

použitím přípravku.    

Balení: 25 a 4x25Kg 
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