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Gelový čistič
v rozpouštědle
na odstranění lepidel a
nátěrů

OBLASTI POUŽITÍ
Odstranění starých zbytků lepidel na bázi přírodních
nebo syntetických pryskyřic a nátěrů.
Některé příklady použití
• Odstranění starých lepidel z dlažeb např. z mramoru,
keramiky, dřevěných nebo betonových podlah,
cementových samonivelačních hmot, kovu, atd.
• Odstranění starých lepidel z keramických
obkladů, mozaiky, mramoru, betonu, dřeva, kovu,
cementovláknitých desek, atd.
• Odstranění nátěru z povrchu kovu, dřeva, betonu, atd.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Pulicol 2000 je vyrobený ze směsi rozpouštědel bez
obsahu chloru ve formě gelu. Snadno se aplikuje
stěrkou nebo štětcem a vylučuje pouze slabý zápach.
Pulicol 2000 je vysoce efektivní při rozpouštění všech
lepidel na bázi pryskyřic a nátěrů již několik minut
po aplikaci.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Nemíchejte Pulicol 2000 s vodou.
• Nepoužívejte na podklady, které by mohly být
poškozeny rozpouštědly, např. některé plasty (guma,
PVC), povrchy ošetřené dekorativními nátěry, které
nejsou odolné rozpouštědlům, na lakované dřevěné
podlahy nebo podklady na bázi síranu vápenatého.

• Nepoužívejte Pulicol 2000 na protipožární nátěry,
protože výrobek je málo účinný.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Pulicol 2000 naneste stěrkou nebo štětcem na zbytky
lepidla nebo nátěru určené k odstranění. Počkejte
2-3 minuty, v závislosti na typu lepidla nebo nátěru, a
hladkou stěrkou nebo vysokotlakou myčkou odstraňte
Pulicol 2000 společně s lepidlem nebo nátěrem.
Pokud je povrch hladký a málo savý, např. mramor
nebo keramika, umyjte ho následně opakovaně velkým
množstvím vody. Je-li povrch hrubý a/nebo savý, např.
cementové potěry nebo základní vrstvy, odstraňte
zbytky obroušením, nebo drátěným kartáčem. Dřevěné
povrchy neumývejte, pouze je obruste.
Doba, po kterou by se měl Pulicol 2000 nechat působit
závisí na typu lepidla a jeho tloušťce, např.:
• akrylová lepidla vyžadují několik minut;
• polyuretanová a epoxi-polyuretanová lepidla vyžadují
cca 30 minut;
• v některých případech může být nezbytné aplikaci
opakovat.
SPOTŘEBA
Spotřeba je závislá na množství a typu lepidla: obecně
je spotřeba 0,3 kg/m².
BALENÍ
Plechovka 2,5 a 0,7 kg.
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TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

Konzistence:

gel

Barva:

mléčná bílá

Hustota:

0,98

Hořlavý:

ano

(GB) A.G. BETA

SPECIFIKACE VÝROBKU

Čekací doba před odstraněním:

od 2 až 3 minut v závislosti na typu lepidla nebo nátěru

Pracovní teplota:

od +8°C do +35°C

Spotřeba (kg/m²):

0,3

SKLADOVÁNÍ
24 měsíců v původním uzavřeném obalu.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Pulicol 2000 je snadno vznítitelný.
Doporučujeme, proto, uchovávat výrobek z
dosahu otevřeného ohně a jisker a při práci s
tímto výrobkem nekouřit. Zameste akumulaci
elektrostatického náboje a používejte v
dobře větraných prostorách. Výrobek také
dráždí oči. Při aplikaci používejte ochranné
rukavice a brýle a dodržujte obvyklá opatření
pro manipulaci s chemickými výrobky. V
případě zasažení očí nebo kůže umyjte ihned
postižené místo velkým množstvím vody a
vyhledejte lékaře.
Další a ucelené informace o bezpečném
použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi
Bezpečnostního listu.

veškerou zodpovědnost za případné následky
vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické
dokumentace výrobku aktualizovanou
na našich webových stránkách www.
mapei.com, www.mapei.it nebo www.
mapei.cz, popřípadě na http://bl. mapei.cz/
default. aspx
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Obsah tohoto materiálového listu („ML“)
je možné kopírovat do jiného s projektem
souvisejícího dokumentu, avšak výsledný
dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML
platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete
na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO
POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO
ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ
VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Jakákoli reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a
může být postihována dle zákona

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
UPOZORNĚNÍ
Přestože shora uvedené údaje a doporučení
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze
je považovat pouze za informativní a musí
být podpořeny dlouhodobým používáním
výrobku. Proto je nutné před vlastním
použitím posoudit vhodnost výrobku pro
předpokládané použití. Spotřebitel přebírá

Informace o tomto výrobku jsou
k dispozici na požádání a na
stránkách firmy MAPEI www.
mapei.cz a www.mapei.com
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STAVÍME BUDOUCNOST
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