
  P 07 

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz 
 

 
 

P07 
ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ 

 
 

 
Použití: ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ P07 je moderní gelový odstraňovač s vysokou 

účinností a univerzálním použitím. Odstraňuje nátěry na bázi vodouředitelných disperzí, 
olejových, syntetických, nitrocelulózových, dvousložkových epoxidových a polyuretanových 
nátěrových hmot z kovových, dřevěných i betonových podkladů. Velmi dobře čistí od všech 
uvedených nátěrových hmot použité štětce (na 24 hodin vložte do gelu a druhý den jsou jako 
nové). 

 
Nanášení: Před použitím odstraňovač P07 důkladně promíchejte! Odstraňovač se nanáší nejlépe štětcem.  

Případně válečkem při větších souvislých plochách a to v minimální souvislé vrstvě na 
odstraňovaný nátěr. Díky gelové konzistenci se velmi dobře aplikuje a nestéká ani ze svislých 
ploch. Odstraňovač dobře a rychle rozetřete! Do již nanesené vrstvy nedoporučujeme opakovaně 
vstupovat, neboť se tím nabourává již probíhající proces odstraňování. P07 v závislosti od druhu 
nátěru, působí tak, že za 1-5 minut nátěr změkčí, nabobtná a tím oddělí od podkladu. Narušený 
nátěr se pak jednoduše špachtlí nebo škrabkou lehce odstraní.  Rychlost působení odstraňovače je 
závislá na teplotě a tloušťce vrstvy odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota 
podkladu a vzduchu je 15-25 °C. Při nižších teplotách se doba působení prodlužuje. U silnějších 
nátěrů je nutno postup znovu opakovat. Před novým nátěrem je nutno povrch důkladně odmastit 
(benzinem, ředidlem C6000 apod). U kovových podkladů je vhodné, u dřevěných nutné povrch 
přebrousit. P07 neobsahuje louhy ani kyseliny, šetří tak především kovy, měně korodují. Aplikaci 
doporučujeme venku nebo v dobře větraných prostorech. Při práci je zakázáno pracovat s 
otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyzařuje vysokou teplotu. Odstraňovač může 
poškozovat některé plasty!! 

 
Vlastnosti odstraňovače: 

Hustota        0,96 g/cm3 

 
Vydatnost: 12 m2 z 1 litru v závislosti na tloušťce odstraňovaného nátěru. 
Balení:  Dle aktuální nabídky 
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale             
            nátěrové hmoty. 
 
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě 

určeném obcí. 
 
Klasifikace výrobku:  

Signální slovo: nebezpečí 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může 
způsobit ospalost nebo závratě. 

 
 Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 
 „Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového 
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou 
kvalitu povrchové úpravy. 
Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si 
vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 
 
"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších 
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní 
smlouvy." 
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