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Produs pentru îndepărtarea straturilor vechi de lac sau vopsea (pe bază 
de apă sau solvent).  Formulă specială pe bază de amestec de solvenți. 
Îndepărtează chiar și straturi groase de vopsea. 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Pentru îndepărtarea straturilor vechi de lac sau vopsea de pe suprafețe 
din lemn, metal sau poliester. 

  

CARACTERISTICI BENEFICII 

Putere mare de dizolvare a vopselelor/ 
lacurilor 

Îndepărtează straturi vechi și groase de vopsea 
 

Randament ridicat Consum optimizat pe m2 
 

Compoziție specială Acționează eficient asupra vopselelor/lacurilor pe 
bază de apă sau solvent 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare Standard 

Densitate (Kg/L) 1,33 (±0,02) ISO 2813 

Viscozitate (cP) 0,43 ISO 2555 

Compuși Organici Volatili, COV, (g/L)  
Produsul gata de utilizat 

700 ASTM D 3960 
SR EN ISO 11890-2 

Temperatura de fierbere, (°C) 40  

Temperatura de aprindere, (°C) 28  

Limita de inflamabilitate inferioară (%) 0,9  

Limita de inflamabilitate superioară (%) 8  

Presiunea de vapori 196 mbar/0°C 
465 mbar/20°C 

 

Consum (m2/L/strat) 2-4 *) ISO 6504 

Termen de valabilitate  12 luni  

*) Consumul depinde de tipul, grosimea și vechimea stratului de vopsea sau lac. 
 
PUNERE ÎN OPERĂ 
Unelte: pensulă/rola și șpaclu. 
Aplicare: Se aplică un strat gros de produs NEDILUAT pe suprafața ce trebuie curățată. Se lasă să 
acționeze timp de 4-8 minute. Când filmul de vopsea sau lac se umflă și se încrețește se 
îndepărtează cu un șpaclu. Pentru straturile foarte groase de vopsea se repetă procedeul până la 
îndepărtarea completă. După ce s-a răzuit filmul de pe suprafață, aceasta se curăță  cu apă sau 

mailto:customerservice@druckfarben.ro


                                              KRAFT REMOVER 
                                                         Produs special pentru îndepărtarea  
                                                          straturilor vechi de vopsea sau lac  
  Fișa Tehnică Nr. 01 / 03.05 
                          Rev. 01.2016 

                                                                       

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL  

Str. Atomiştilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov  

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro  

F.PL.R&D 01.10 / 26 

2

 

solvent, se șlefuiește și se desprafuiește. Se aplică un strat nou de vopsea sau lac numai după ce 
suprafața s-a uscat complet și numai dacă este foarte curată. 
Curățare unelte: imediat după utilizare, cu apă. 
 
ATENȚIE!  
Se utilizează numai de către tehnicieni.  
NU SE UTILIZEAZĂ LA TEMPERATURI < 5°C ȘI > 35°C ȘI UMIDITATE RELATIVĂ > 65% (mediu 
ambient). 
 
Consum: 2-4 m2/L 
 
AMBALARE: Ambalaj metalic de 0,75 L  
 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

Atenție !    

                 GHSO2        UN: 1263 
H226-Lichid și vapori inflamabili.  

H302-Nociv în caz de înghiţire. 
H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H371-Poate provoca leziuni ale organelor. 
H412-Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
P210-A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – 
Fumatul interzis.  
P102-A nu se lasa la îndemâna copiilor.  
P233-Păstraţi recipientul închis etanş. 
P264-Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. 
P280-Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei.  
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic, dacă nu vă simţiţi bine. 
P303+P361+P353-ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. 
P370+P378-În caz de incendiu: utilizaţi CO2, spumă sau pulbere uscată pentru stingere.  
P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în 
conformitate cu reglementările locale. 
EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH210-Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
Conține: 1,3-dioxolan, dimetoximetan, acetonă, hidrocarburi (CAS 64742-95-6). 
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DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate 
(umiditate relativă <50%), ferite de căldură, acțiunea directă a razelor solare și surse de foc 
deschis, la temperaturi cuprinse între 5 și 35 ˚C.  
 
A SE FERI DE SURSE DE FOC! 
 
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  

 

 
 
 
 
 
 

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că 
folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna 
la dispoziție.  
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