
 
 
 
 
Tekutý odstraňovač disperzních barev a pryskyřičných omítek. 
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN), šetrný k 
životnímu prostředí a bez FCKW. 
Disperzní barvy se rozpouští  již při samotném nanášení 
Disperfix FL. 
Disperfix FL je téměř úplně absorbován do barvy nebo 
omítky, které se mají odstranit a účinkuje zevnitř. 
Díky tomu je Disperfix FL extrémně úsporný ve spotřebě. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 3,5 
hustota: cca 998 g/lt při 20°C.  
složení: Emulgátory, butylalkohol, dispergační činidla 
biologická odbouratelnost: z více než 95 % 
Bod vzplanutí  +102 °C 
 
SPOTŘEBA: 100 – 400 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým 
slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá 
omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Nepracujte na přímém slunci a silném větru, vyhněte se 
teplotám podkladu nad 25°C. 
Disperfix FL fresh lze použít i na vlhké povrchy. 
Štětcem naneste Disperfix FL na povrch do nasycení 
podkladu. Doba působení je přibližně 20 minut (závisí 
na tloušťce odstraňované vrstvy), stupeň rozpuštění 
průběžně kontrolujte rohem špachtle. 
Silné vrstvy rozvolněné barvy nebo omítky seškrábněte 
ostrou špachtlí, zbytky barvy nebo omítky odstraňte 
z povrchu horkou tlakovou vodou (teplota min. +90 °C). 
Postupujte zdola nahoru. Na závěr celý čištěný povrch 
shora dolů omyjte čistou vodou. 
Nepoškozuje sklo, kovy,  ani hliník nebo eloxovaný 
hliník. 
Chraňte před kontaktem s Disperfix FL fresh barvené, 
lakované nebo plastové povrchy rámů oken, dveří aj.  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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