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VLASTNOSTI

� Produkt naruší přilnavost lepidla a umožní tak bezproblémové odstranění etikety.
� Lze použít pro odstranění lepidel např. z krytů, obložení, skla, zrcadel, keramiky, regálů na zboží, obalů a jiných materiálů. 
� Velmi často je využíván pro odstranění polepů, štítků a reklamních log v autoprůmyslu a opravárenství.   
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Odstraňovač etiket a zbytků lepidel. 

Odstraňuje rychle a účinně
• samolepící etikety
• nálepky
• zbytky lepidel

POUŽITÍ

Pro odstranění samolepících etiket, nálepek a zbytků lepidel.

NÁVOD K POUŽITÍ:

• Sprej před použitím důkladně protřepejte a nastříkejte přímo na etiketu či nálepku.
• Přebytečnou tekutinu setřete adekvátní tkaninou.
• Nechejte působit dle použité samolepky (až 5 minut), poté samolepku snadno stáhnete z podkladu.
• Na nepřístupná místa použijte přiložený aplikátor a pro odstranění etikety použijte pinzetu.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

Prohlášení:
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 
vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 
prodeje výrobku jinému odběrateli.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

EXTRÉMNĚ
HOŘLAVÝ

NEBEZPEČNÝ
PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

R12 Extrémně hořlavý. R18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi se vzduchem. 
R51/53 Škodlivý pro vodní organismy, ve vodním prostředí může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

S 2 Uchovávejte z dosahu dětí. S23 Nevdechovat aerosol. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte 
tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S51Používat pouze v 
dobře větraných prostorách

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdn ěnou nádobku 
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 


