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Змивка старої фарби Kompozit® 
 

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту пов-
ністю відповідає вимогам TУ У 24.3-33945998-002:2010. Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в продукцію для її вдоско-
налення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням чи не у відповідності до цієї інструкції може сильно змінити 
його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови за-
стосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки. Перед використанням слід ознайомитись з паспортом 
безпеки матеріалу. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу. 

Тел/факс: (044) 531-42-47. Поштова адреса: а/с – 152, м. Київ, Україна, 04073. 
www.kompozit.ua 

 

Тип Спеціальний засіб (СП-6) для видалення старих покриттів з пофарбованих 
поверхонь, на основі розчину діючих речовин (розпушувачі, сповільнювач ви-
паровування, згущувач, інгібітор корозії та ін.) у суміші органічних розчинни-
ків. 
 

Призначення 
 

Для видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, 
меламіноформальдегідних і деяких інших типів старих покриттів з металевих, 
дерев’яних і інших поверхонь. 

Застосовується для обробки різних конструкцій, стін, виробів, деталей, робо-
чих інструментів і т.п. зовні і всередині будівель. 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Норма покривання 
поверхні для од-
нієї обробки, м2/кг. 
 

2 – 5. 

Зовнішній вигляд Безколірна або злегка жовтувата в'язка рідина з характерним запахом, допускається наявність 
кристалічної суспензії. 
 

Густина, кг/л 1,10 (ДСТУ 7261). 
 

Зберігання 
 

Зберігати в герметичній фірмовій тарі за температури не вище +30 °С, у недоступному для дітей 
місці, подалі від продуктів харчування. Оберігати від дії прямих сонячних променів і нагріваль-
них приладів! 
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. 
 

Тара 0,5 кг; 1 кг. 

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Обробка Перед застосуванням обережно збовтати і наносити на суху поверхню пензлем, щіткою, зану-

ренням виробу або іншим зручним способом. Після дії протягом 5 – 30 хв. (протягом цього часу 
засіб не повинен висихати на поверхні) шар фарби, що розм'як або відшарувався, акуратно 
зняти шпателем. За необхідності, при видаленні багатошарових покриттів, обробку повторити. 
Залишки рекомендується видалити за допомогою сухої ганчірки і знежирити Розчинником 
Kompozit®. Засіб може пошкодити пластикові поверхні і лакофарбові покриття, тому поверхні, 
що не підлягають обробці, слід попередньо захистити. 
 

Очищення 
інструментів 
 

Робочі інструменти промити теплою водою з мийним засобом. 
 

БЕЗПЕКА 
 

НЕБЕЗПЕЧНО! Містить розчинники і оцтову кислоту. Не змішувати з іншими засобами! Важко-
займиста речовина (не займається при піднесенні джерела відкритого вогню протягом 2 хв. при 
випробуванні згідно з ТУ 6-10-641-79). УВАГА! Не відкривати у теплому стані та одразу після 
збовтування (внаслідок збільшення тиску парів утворюються бризки)! Під час застосування ви-
користовувати захисні окуляри та гумові рукавиці. При використанні всередині приміщень необ-
хідно організувати ефективне провітрювання. При попаданні на шкіру змити водою з нейтраль-
ним миючим засобом; при попаданні в очі негайно ретельно промити чистою водою і звернутись 
до лікаря. При випадковому ковтанні слід негайно звернутись до лікаря і показати тару або ети-
кетку матеріалу. 
 

ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО  
СЕРЕДОВИЩА 
 

Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. По-
рожню тару можна утилізувати як будівельне сміття. 
 

http://www.kompozit.ua/

