
 
 
 
 
Silně bazický odstraňovač barev, laků a lazur. Biologicky odbouratelný. 
 
POPIS: 
PRO 14 je biologicky odbouratelný produkt. 
Odstraňuje i několik vrstev barev, laků a lazur z téměř 
všech povrchů během jediné operace. 
PRO 14 nevyvíjí výpary, ani nepříjemné pachy. 
Rozkládá všechny typy laků a lazur na ochranu dřeva. 
PRO 14 je vysoce alkalický produkt. 
Savé povrchy by měly být po ošetření neutralizovány 
roztokem NEUTRAL S. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : nažloutlá viskózní kapalina – pH 14 
hustota : cca 1,2 – 1,25 g/cm3 při 20°C  
složení : Hydroxid sodný, alkoholy, neionogenní 
povrchově aktivní látky, biologická zahušťovadla a 
barviva 
biologická odbouratelnost : z více než 95 % 
 
SPOTŘEBA: 100 – 350 g/m2 podle druhu a tloušťky 
vrstvy nátěru 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 12 kg a 20 kg 
 
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: 
PRO 14 nanášejte štětcem s umělým vlasem, válečkem 
nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením (po aplikaci 
zařízení ihned důkladně vypláchněte vodou). 
Nasákavé povrchy by měly být předem navlhčené. 
Doba působení závisí na typu a tloušťce barvy a může  
trvat až několik dní. 
V tomto případě by měl být povrch pokryt plastovou 
fólií, aby se zabránilo vysychání odstraňovače. 
Při teplotách pod +10°C se snižuje účinnost 
odstraňovače PRO 14!  
Rozpuštěnou barvu odstraňte špachtlí a omývejte 
kartáčem a vodou nebo vysokotlakým zařízením 
(teplotou vody přibližně 45 °C). 
Savé povrchy, ze kterých byla barva odstraněna, je 
nutné neutralizovat roztokem NEUTRAL A. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. 
PRO 14 je silně zásaditý! 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRO 14 

Výhradní zastoupení v ČR a SR :  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
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Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


