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Περιγραφή 
Νέας σύνθεσης και τεχνολογίας Διαβρωτικό χρωμάτων της Berling. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και 
βερνικιών από διάφορες επιφάνειες. Ενδείκνυται και για αφαίρεση πολυουρεθανικών και εποξεικών συστημάτων. 
 
Οδηγίες Εφαρμογής 
Εφαρμόζεται με πινέλο σε ένα παχύ στρώμα. Αφήνεται να ενεργήσει από 2 έως 10 λεπτά, μετά την πάροδο των οποίων τα 
παλαιά χρώματα μαλακώνουν ή διογκώνονται. Όταν δεν είναι ορατή η δράση του διαβρωτικού δοκιμάστε με μια ξύστρα ή με 
σπάτουλα αν το χρώμα έχει μαλακώσει. Αφαιρέστε προσεκτικά με ξύστρα ή με σπάτουλα. Σε περίπτωση μη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων επαναλάβετε τη χρήση και αφήστε το υλικό να ενεργήσει για περισσότερο χρόνο. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται επίσης σε περίπτωση που τα παλαιά επιστρώματα έχουν μεγάλο πάχος. Τα υπολείμματα ξεπλένονται με 
νερό. 
 
Μετά τη χρήση το εναπομένον υλικό απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και 
νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Σύσταση  Μίγμα ειδικών διαλυτών. 
Ειδικό Βάρος  0,95±0,02gr/ml 
Αραίωση  Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση. 
Χρόνος Στεγνώματος  Το προϊόν εξατμίζεται και σταματά να δρα μετά τη πάροδο 30 λεπτών. 
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Συσκευασία:  0.5Kg  |  1Kg 
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Επισημάνσεις 
Πολύ εύφλεκτο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Η εισπνοή των ατμών 
μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Μακριά από παιδιά. Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χρησιμοποιείτε συσκευή 
προστασίας ματιών - προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το μακριά από το πρόσωπο όταν το ανοίγετε. Μην 
αδειάζεται το υπόλοιπο του περιεχόμενου στην αποχέτευση. 
 
Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι 
καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές 
θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Διατηρείστε το προϊόν μακριά από πηγές θέρμανσης, άμεσης 
ηλιακής ακτινοβολίας, σπινθήρες και φλόγες. 
 
 

Μεταφορά 
ADR, U.N.1993, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 
OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην 
περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 
 
 

BERLING A.B.E.E. 
Βιομηχανία Χρωμάτων 

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011, 
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293 
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222 
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