
	
	

 
DILUNETT® 

ŚRODEK DO USUWANIA FARB	
 

Opis produktu Usuwa lakiery, bejce, farby. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny, nie wytwarza 
toksycznych oparów, łatwo się spłukuje – wystarczy woda. Może być nakładany na drewno, 
metal, plastik, kamień, cement. Jest bezpieczny na każdej powierzchni – oprócz Aluminium. 
DILUNETT® jest bardzo wydajny – usunie do 8 warstw farby przy jednym nałożeniu. Nie 
odparowuje. Jest w postaci łatwego w nakładaniu żelu. Nie ścieka. 

Właściwości  
 

• Bez rozpuszczalników – bez śmierdzących oparów. 
• Łatwo się usuwa za pomocą wody. 
• Nie uszkadza plastiku. Bezpieczny na żelkotach. 
• Nie stosować na aluminium. 
• Usuwa do 8 warstw farby. 
• Nie zasycha. 
• Formuła żelu. 

Główne zastosowanie • Do stosowania na zewnątrz. 
• Usuwa lakiery, farby, bejce… 
• Działa na metalu, kamieniu, plastiku, żelkocie, cemencie, drewnie… 
• Powierzchnie pionowe i poziome. 
• OGRANICZENIA! Nie działa na farbach dwuskładnikowych i spiekanych. NIE stosować 
na aluminium. 

Dane techniczne Lepkość: Żel 
Ciężar właściwy (w 20°C): 1.10 ± 0.05 
Palność: Nie palny 
Przydatność: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
Dostępne pojemności: 500 mL, 1L, 2.5L, 10L 
Wygląd i zapach: kremowy; zapach sodowy 
LZO: Nie dotyczy 
Czyszczenie: Woda 
Teoretyczna wydajność: 4 m2/L 
Neutralizowanie: Wyłącznie NET-TROL®* 
Czas działania: Od 10 min do 45 min (w zależności od ilości warstw) 

Narzędzia do nakładania  Pędzel syntetyczny. 
Myjka ciśnieniowa do ściągania materiału. 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 
 

Należy zawsze wykonać próbę na mniejszej powierzchni. Nakładać za pomocą pędzla z 
syntetycznym włosiem. Należy zakładać odzież ochronną. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów nie należy utrzymywać DILUNETT® na powierzchni dłużej niż to zalecane – może to 
doprowadzić do ściemnienia powierzchni. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Usunąć odchodzące elementy. W razie konieczności zeskrobać poważniejsze zabrudzenia.  

Nakładanie  • Nałożyć grubą warstwę DILUNETT® na całą powierzchnię którą chcemy zdzierać. 
• Odczekać aż produkt zadziała (5 min – 12 h). 
• Usunąć DILUNETT® wraz z farbą – spłukać dokładnie wodą i zetrzeć szczotką lub zmyć 
ciśnieniowo (max. 60 bar). 
• Ciepła woda ułatwia pracę. 
• UWAGA: porowate powierzchnie muszą być zawsze zneutralizowane za pomocą  
NET-TROL®* po usunięciu DILUNETT®. 
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* Ten sam producent 
 

	
	
 

Wydajność 4 m2/L. 
Wydajność zależy od rodzaju powierzchni, ilości i gatunku farb do usunięcia. 

Czyszczenie  Woda 

Przechowywanie NIE UŻYWAĆ metalowych pojemników do przechowywania produktu. Nie dopuszczać do 
zamarzania i trzymać z dala od wysokich temperatur. 

Informacje ogólne  Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień 
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie 
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji 
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza 
kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta 
materiału. 
Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez 
uprzedniego informowania. 

Bezpieczeństwo  
 

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z 
dala od dzieci. 

Data wydania  01/2017 

Znajdź nasze rozwiązania na : 

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 
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