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Tehnilise teabe leht 
 
 

SILIKOONI EEMALDAJA 

Viimati läbi vaadatud 03/2004                                                                      Lk. 1  

 

Tehnilised andmed : 

Sideaine Naturaalsete lahustite ja terpeenide 
segu 

Konsistents Geel 
Tihedus (DIN 53479) 0,875 g/ml 
Lahustuvus Ei lahustu vees, lahustub süsivesinikes 
 

Toote kirjeldus : 

Soudali Silikooni Eemaldaja on naturaalsetel lahustitel põhinev kasutusvalmis geel, mis on 
ette nähtud silikoonide, MS polümeeride (Fix All), akrüülsete (Acryrub) ja polübuteensete       
(Butyrub) hermeetikute eemaldamiseks. 
 
Omadused: 

– Kiiretoimeline 
– Mittetilkuv 
– Meeldiva tsitruselise lõhnaga 

Kasutamine:   

– Vanade hermeetikute eemaldamine erinevatelt pindadelt 
– Vanade vuukide eemaldamine ja puhastamine enne taashermetiseerimist 
– Hermeetikute plekkide eemaldamine 

 
Pakendamine : 

Värvused: Värvitu 
 
Pakend: 100 ml purk, 400 ml aerosoolballoon 
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lk.2 

Säilivusaeg: 

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +25 °C 

Pinnad: 

Materjal: kõik harilikud ehitusmaterjalid (metall, klaas, puit, mõned plastmassid). Kasutades 
plastmassil ja värvitud pindadel soovitame eelnevat sobivustesti veendumaks , et toode ei 
kahjusta neid aluspindu. Mitte kasutada polüamiidil (nailon) ja PMMA-l. 
 
Pinna seisukord: puhas ja kuiv 

Pinna ettevalmistamine: Pole vajalik 

Kasutamine : 

Eemalda vana silikoon mehaaniliselt kraapides. Kanna Soudali Silikooni Eemaldaja pinnale 
pintsliga või pihusta. Jäta 10–15 minutiks imbuma. Eemalda hermeetikujäägid kraabitsaga  ja 
kuiva lapiga. Veendu, et kõik silikoonijäägid on kõrvaldatud, vajadusel korda protseduuri. 
Puhasta pind sooja vee ja puhastusvahendiga. Pärast täielikku kuivamist võib pinnale kanda 
uue hermeetikukihi. 

Tervise-  ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Silikooni Eemaldajaga töötades peab ruum olema 
ventileeritud. Kasuta kindaid ning kaitseprille. Kui Silikooni Eemaldaja satub nahale, pese 
see vee ja seebiga maha. Täpsema info jaoks vaata silti. 

Märkused : 

Võib jätta plekke poorsetele pindadele. Kui Silikooni Eemaldaja puutub kokku veega, muutub 
toode kasutuskõlbmatuks. Enne kasutamist plastmassil ja värvikihtidel on soovitav eelnev 
sobivustest. 

 

 

 

 

 


