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TECHNICKÝ LIST  

  ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU 
 

 Odstraňovač silikónu je okamžite použiteľný pastový prostriedok na odstránenie 
nevytvrdeného aj vytvrdeného silikónu z rôznych povrchov používaných v stavebníctve, priemysle a 
domácnostiach, ako sú:  
* Sklo  * Kovy 
* Betón                                                                 * Plasty 
* Smaltované povrchy                                          * Tehly 
* Keramické dlaždice                                           * Omietka 
* Drevo                                                                 * Textil 
                  
VÝHODY 

� Odstraňuje staré spoje vytvorené iným typom silikónu 
� Efektívne odstraňuje starý a nevytvrdený silikón 
� Odstraňovač môže byť použitý na veľmi citlivých povrchoch, zahŕňajúcich plasty, 

lakované povrchy, lamináty, textil 
� Nepoškodzuje podklad 
� Nesteká z vertikálnych podkladov 
� Môže zvýšiť priľnavosť nového silikónu 
� Nízky zápach 
� Ľahko sa čistí 
� Netoxický 
� Jednoduchý na použitie 

 
Typické použitie: 

� Odstránenie starej tmelovej vrstvy pred novou aplikáciou 
� Odstraňuje nevytvrdený silikón v prípade nesprávneho použitia 
� Odstraňuje zvyšky prebytočného silikónu z rôznych podkladov 
� Odstraňuje silikónové škvrny 
� Odstraňuje pleseň zo starých spojov 
� Čistenie dávkovacích a vytlačovacích zariadení 
� Odstraňuje silikón z oblečenia 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Zloženie Stabilná pasta 

Špecifická hustota 0,89 g/cm3
 

Odstraňovací čas Záleží na podklade, type silikónu a jeho 
hrúbke: 
Od 30 minút (textil), po 24 hodín (stavebný 
materiál) 

Farba Biela, ľahko do žlta 

 
Návod na použitie: 
Príprava povrchov – Povrchy nevyžadujú špeciálnu prípravu. Mechanicky odstrániť čo najviac 
silikónu, aby hrúbka silikónu nebola väčšia než 3 mm. Najprv vždy testovať na malom kúsku citlivosť 
povrchu, zaistenie kompatibility. 
Aplikácia – Naniesť Odstraňovač silikónu na materiál, z ktorý má byť vyčistený. Vrstva Odstraňovač 
silikónu by mala byť 2-3x hrubšia než vrstva silikónu na odstránenie, ale maximálne 4 mm. Ponechať 
pôsobiť odstraňovač silikónu 12 hodín, najdlhšie potom 24 hodín. Rozloženie silikónu môže trvať 
rôzne. Záleží na hrúbke silikónovej vrstvy: tenké vrstvy spoja vyžadujú menej než jednu hodinu, veľmi 
hrubé vrstvy vyžadujú niekoľko hodín, niekedy dokonca vyžadujú pôsobenie odstraňovača cez noc.  
Pri odstraňovaní silikónu z textilu alebo iných poréznych povrchov zanechať odstraňovač silikónu 
pôsobiť iba 30 minút, pri dlhšom pôsobení sa môžu vyskytnúť škvrny. Odstrániť rozložený silikón 
drevenou alebo plastovou stierkou, alebo iným predmetom s tupou hranou, aby nedošlo k poničeniu 
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podkladu. Zvyšky silikónu zotrieť čistými papierovými obrúskami. V prípade hrubej vrstvy silikónu 
alebo nedostatočného odstránenia silikónu nutné postup opakovať.  
Čistenie: Zvyšky TYTAN Odstraňovača silikónu odstrániť namočenou hubkou v mydlovej vode. 
Okamžite po použití umyť predmety a ruky v mydlovej vode. 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE            

Kód produktu Obsah  Balenie Množstvo v škatuli Štandardné 
množstvo         na EURO palete 

03581 80 ml  Kartuša na blistri 20 2000 
 
Záručná lehota: 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v uzatvorenom originálnom obale pri 
teplote od +5oC do +25oC na suchom mieste, chránenom pred mrazom. Ak je odstraňovač dlhšie 
skladovaný, môže farba prejsť do slabožltej a na vrchu sa môže vyskytnúť malé množstvo 
rozpúšťadiel, nič z toho však neovplyvňuje funkciu výrobku. 
 
Prepravné informácie: 

Cestná: ADR: UN 3265 
  Korozívna kvapalina, organická kyselina, N.O.S. 
  Trieda 8/C3 
  Balenie skupina II 
 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE  
Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v 
Selena Slovakia, s.r.o.  
Obsahuje: Kyselina fosforečná, 2-ethylhexyl ester (EC 265-150-3) 
R34 Spôsobuje poleptanie. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu s očami je 
potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S45 V prípade 
nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte 
označenie látky alebo prípravku)). S53 Zabráňte expozícii –pred použitím sa oboznámte so 
špeciálnymi inštrukciami. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S36/37/39 Noste vhodný 
ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť. 
Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob 

použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného 

vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok 

spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za 

iný výrobok.  Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. 

Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako 
návod na porušeniu akéhokoľvek patentu.  


