
Karta Techniczna Produktu

MAGIC STRIP CYTRUSOWE DZIAŁANIE
DZIAŁA NA DREWNIE, METALU, WŁÓKNIE SZKLANYM I INNYCH POWIERZCHNIACH

Usuwa: Farby, Lakiery, Szelaki, Emalie, Poliuretanowe i inne warstwy wykończeniowe

Charakterystyka:
 GŁĘBOKO  PENETRUJĄCY –  Pozostaje  aktywny  do  24  godzin.  Usuwa  wiele  warstw  po  zastosowaniu 

jednego, łatwego kroku
 BEZPIECZNY W ZASOSOWANIACH WEWNĄTRZ – Słaby zapach, wolny od chlorku metylenu
 BIODEGRADALNA FORMUŁA

Zalecane zastosowania:
Ten wyjątkowy Żel o cytrusowym działaniu  do usuwania farb i lakierów pozostaje mokry i aktywny do 24 godzin od 
nałożenia,  zdzierając  wiele  warstw  po  zastosowaniu  jednego,  łatwego  kroku.  Posiada  pomarańczowy  zapach,  nie 
zawiera drażniących oparów, jest wolny od chlorku metylenu i bezpieczny w zastosowaniach wewnątrz. Użyj  MAGIC 
STRIP – żel o cytrusowym działaniu aby usunąć farby lateksowe oraz olejne, lakiery,  emalie, poliuretany, szelaki, 
akryle i epoksydy z drewna, metalu, kamienia oraz powierzchni z włókna szklanego.

Nakładanie
Przygotowanie – Rozłożyć gazety lub szmaty wokół miejsca pracy aby zabezpieczyć się na wypadek rozlania. Zakryć 
powierzchnie z których nie chcemy zedrzeć farby za pomocą plastiku (folia) oraz taśmy maskującej. Chronić oczy oraz 
skórę,  zakładać okulary ochronne oraz rękawice odporne na środki  chemiczne.  Dla uzyskania najlepszych efektów, 
używać w temperaturach pomiędzy 18°C a 29°C. 

OSTRZEŻENIE!  Podczas  zdzierania,  szlifowania  lub  usuwania  starej  farby  do  powietrza  może  dostać  się  pył 
zawierający  ołów.  OŁÓW  JEST TOKSYCZNY.  WYSTAWIENIE  SIĘ  NA DZIAŁANIE  PYŁU  OŁOWIANEGO  MOŻE 
POWIDOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU DZIECI 
ORAZ KOBIET W CIĄŻY. Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.

1. Dobrze wstrząsnąć. Przelać do metalowego zbiornika i nałożyć grubą warstwę za pomocą pędzla z naturalnym 
włosiem.

2. Po 30 minutach (lub do 24 godzin), zedrzeć mały kawałek na próbę aby sprawdzić czy warstwa jest gotowa na 
usuwanie. Czas gotowości do usuwania zależy od ilości warstw oraz rodzaju usuwanej warstwy.

3. Delikatnie zedrzeć starą warstwę za pomocą plastikowego narzędzia do zdzierania, szpachelki lub zdzieraka. 
Podczas zdzierania z drewna należy zdzierać zgodnie z kierunkiem słojów. W miejscach w których zdzieranie 
jest trudniejsze, należy użyć gąbki ściernej uprzednio zanurzonej w Magic Strip -Żel o cytrusowym działaniu. 
Użyć pędzla do ścierania aby usunąć warstwę z wgłębionych miejsc.

4. Umyć powierzchnię za pomocą ZINSSER STRIPPER WASH przed nakładaniem nowych farb.

Czyszczenie – Narzędzia i pędzle powinny być czyszczone za pomocą wody z mydlinami niezwłocznie po użyciu.

Pierwsza pomoc – W przypadku kontaktu z oczami, niezwłocznie płukać dużą ilością wody przez przynajmniej  15 
minut. Udać się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie myć wodą z mydlinami przez przynajmniej 15  
minut. Zdjąć zanieczyszczone ubrania i buty. Udać się do lekarza. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu 
należy opuścić miejsce pracy i wyjść na czyste powietrze. W razie gdy trudności nie ustąpią należy niezwłocznie udać 
się do lekarza.  W przypadku połknięcia  skontaktować się  z lekarzem lub centrum leczenia zatruć.  Nie powodować 
wymiotów, chyba że z wyraźnego polecenia lekarza.

Rozlanie –  Otwierać  ostrożnie  pojemnik  oraz  zamykać  po  każdym  użyciu.  W razie  rozlania  powstrzymać  rozlany 
materiał  i  usunąć  za  pomocą  obojętnego  chemicznie  materiału  wchłaniającego  (Szmata  bawełniana).  Zutylizować 
materiał zanieczyszczony produktem, pojemnik oraz nieużytą zawartość zgodnie z przepisami. Wyczyścić za pomocą 
szmat, papieru. Pozwolić aby rozpuszczalnik wyparował i wyrzucić do metalowego pojemnika. 

Utylizacja  – Zadzwoń do swojego lokalnego oddziału państwowego zakładu higieny i  zapytaj  o utylizację odpadów 
chemicznych. Nie wyrzucać do ziemi oraz nie wylewać do lokalnego systemu ścieków.

Ostrzeżenie! - Zawiera Pirolidon N-Metylenu, dwuzasadowy ester oraz monoetanolaminę. Trzymać z dala od źródeł 
ciepła  i  płomieni.  Nie  dopuszczać  do  kontaktu  z  oczami,  skórą  i  ubraniem.  Nie  wdychać  oparów  oraz  mgiełki 
natryskowej.  Zapobiegać  nagromadzaniu  się  oparów  poprzez  otwieranie  okien  i  drzwi  aby  uzyskać  odpowiednią 
wentylację. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH. Opary są szkodliwe, mogą 
wpłynąć na pracę mózgu lub systemu nerwowego powodując zawroty głowy, bóle głowy i nudności. UWAGA: Raporty 
wykazały, że powtarzające się i wydłużające się wystawianie się na działanie rozpuszczalników prowadzi do uszkodzeń 
mózgu  i  systemu  nerwowego.  Celowe,  niewłaściwe  używanie  rozpuszczalnika  poprzez  wdychanie  zawartości  jest 
szkodliwe  a  nawet  prowadzące  do  śmierci.  Należy  zapewniać  dostęp  świeżego  powietrza  podczas  nakładania  i  
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schnięcia.  W  razie  wystąpienia  bólu  głowy,  zawrotów  głowy,  łzawienia  oczu  lub  gdy  kontrola  powietrza  wykaże 
przekroczenie poziomu oparów/mgły ,  założyć  odpowiedni  sprzęt  chroniący drogi  oddechowe (zgodny z przepisami 
BHP)  podczas  i  po  nakładaniu.  Postępować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  podczas  korzystania  ze  sprzętu 
ochronnego. Może powodować podrażnienie nozdrzy oraz gardła. Może być szkodliwy w kontakcie ze skórą. Zawiera 
substancje chemiczne mogące powodować raka. Zamykać pojemnik po każdym użyciu. Czyścić ubrania i buty po użyciu 
środka. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Specyfikacja

Zakres temperatur nakładania 5°C - 32°C

Okres trwałości 60 miesięcy przy 23°C

VOC (lotne związki organiczne) 49%

Temperatura zapłonu >93°C

Warunki przechowywania 5°C - 32°C

Stabilność zamrażania/odmrażania Tak

Opakowanie

Pojemność Kod Ilość w opakowaniu Waga
Pojemnika

Ilość na palecie

1,89 L (1/2galona) 42102 4 9 kg 60

0,94 L (1 kwarta) 42104 5 12 kg 84

Gwarancja –  Niniejszy  produkt  będzie  spełniał  swoje  funkcje  wyłącznie  gdy  będziemy  postępować  zgodnie  z 
zaleceniami.  Zalecenia  są  tak  kompletne  jak  to  możliwe,  jednak  nie  mogą  obejmować  wszystkich  warunków, 
zastosowań, technik i/lub powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub zwrotu 
kosztów faktycznie użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty 
produkcji. Żadna inna gwarancja nie jest wydawana lub stosowana.

Trzymać z dala od dzieci

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. 

Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępniak Sp.j
www.spinex.pl www.unitedpaints.pl  
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