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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 
 
PRODUKT:   WALLFIX  PŁYN DO USUWANIA  TAPET  
 
 
ŚRODEK NA BAZIE SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 
ANIONOWYCH I JONOWYCH  
W 
ZASTOSOWANIE :   
Skoncentrowany do stosowania na wszystkich rodzajów tapet.  

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:  
 
Postać           ciecz 

Kolor                            pomarańczowy 

Zapach                            charakterystyczny 

Wartość pH         10  +/- 0,5 

Mieszalność z wodą            dobra 

Palność                                niepalny 

Gęstoś                                  1,01 +/-0,005 g/cm 3 w temp. 20oC 

Lepkość:          200 mPas 

Punkt gotowania          100 oC                                                   
 
PRZYGOTOWANIE  I SPOSÓB UŻYCIA   
 

W zależności od usuwanej tapety płyn należy rozcieńczyć z odpowiednią ilością wody. Nanieść na 

powierzchnię tapety za pomocą pędzla bądź gąbki. W przypadku tapet winylowych i zmywalnych 

powierzchnię tapety należy najpierw zszorstkować za pomocą   gruboziarnistego papieru 

ściernego w celu zwiększenia penetracji płynu. Po upływie 15 minut można przystąpić do 

usuwania tapet 

 
OPAKOWANIE:   
 

 250 ml; 475 ml – butelki z korkiem 
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WYDAJNOŚĆ: 

 W zależności od rodzaju tapety od 140 – 240 m2 
 

PRZECHOWYWANIE:   
 
w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +35 o C, nie dopuścić do przemarzania. 
 
TERMIN PRZYDATNOŚCI:  
 
 data ważności umieszczona na opakowaniu jednostkowym. 
 
ZALECENIA: 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie 

może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji 

prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. 

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. 

SKŁADOWANIE 
Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.  
Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. 
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. 
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków 
bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. 
 


