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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ιαβρωτικό χρωµάτων σε µορφή gel, για την γρήγορη και αποτελεσµατική αποµάκρυνση χρωµάτων. 
∆εν περιέχει µεθυλο-χλωρίδιο. Εύκολη εφαρµογή. Χάρη στην µορφή gel, δεν στάζει κατά την 
εφαρµογή. Η απόδοσή του µπορεί να διπλασιαστεί ή ακόµα και να τριπλασιαστεί, ανάλογα µε τις 
συνθήκες, απλώνοντας ξανά την ποσότητα του διαβρωτικού που ήδη χρησιµοποιήθηκε στην επιφάνεια 
µε µια σπάτουλα 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Για την χωρίς κόπο εξάλειψη- αποµάκρυνση κάθε είδους χρωµάτων διαλύτου, αλκυδικών, σελουλόζης, 
γαλακτωµάτων, βινυλικών, chlorinated rubber, σιλικόνης ή εποξικών. Πολύ χρήσιµο επίσης για τον 
καθαρισµό πινέλων και ρολών – εφόσον δεν είναι κατασκευασµένα από νάιλον ή λάστιχο.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Πυκνότητα:   1,07-1,10 kg/L. 
Απόδοση:   4-5 τ.µ./λίτρο. 
Επαναβαφή   24-48 ώρες. 
Συσκευασίες   750 ml 
     

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο. 
Απλώστε µε πινέλο µια παχιά και οµοιόµορφη στρώση. Αποφύγετε τις πολλές πινελιές. Αφήστε αρκετό 
χρόνο για να δράσει το προϊόν «µαλακώνοντας» τα παλιά στρώµατα βαφής (από 3 έως 30 λεπτά). 
Κατόπιν αποµακρύνετε τα υπολείµµατα µε σπάτουλα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Τα παλιότερα 
στρώµατα αφαιρούνται πλέον εύκολα. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει πάνω στην βαφή.  
Σε περίπτωση που τα παλαιότερα στρώµατα είναι πολύ παχιά ή παλιά, ενδέχεται να χρειαστεί νέα 
εφαρµογή του Titan Quintapinturas Plus. Προτού προχωρήσετε στην επαναβαφή της επιφάνειας, 
καθαρίστε την µε νερό, white spirit ή νέφτι για να εξασφαλίσετε άριστη πρόσφυση της νέας βαφής. 
Βαµµένες επιφάνειες πλαστικού µπορεί να µαλακώσουν µε το Titan Quintapinturas Plus. Συνιστάται να 
δοκιµάσετε σε µια µικρή περιοχή της επιφάνειας προτού προχωρήσετε στην εφαρµογή σε ολόκληρη 
την επιφάνεια.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ. R11 Πολύ εύφλεκτο. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε 
επαφή µε το δέρµα. R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. S2 Μακριά από παιδιά. S24/25 
Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου 
στην αποχέτευση. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς 
χρησιµοποιείτε σπρεϊ νερου, αφρό κατά του οινοπνεύµατος, ξηρά χηµική σκόνη, ανυδρίτη άνθρακα. 
Επικίνδυνα συστατικά: Ξυλόλιο (µίγµα ισοµερών) 
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