
Karta techniczna

POWER STRIPPER
Konsystencja  pół-pasty  –  Szybko  usuwa  wiele  warstw  farb,  lakierów,  bejc  i 
epoksydów.

Usuwa:  Farby,  bejce,  bezbarwne  warstwy  nawierzchniowe,  lakiery,  szelak, 
poliuretany,  epoksydy,  powłoki  stosowane  w  przemyśle  samochodowym, 
morskim i wiele innych.

Charakterystyka:
• Super silny – do najcięższych prac
• Przywiera do powierzchni – może być stosowany na powierzchniach pionowych i kolistych
• Super szybki – działa w 10 minut
• Na wszystkie powierzchnie – doskonale sprawdza się na drewnie, metalu, kamieniu i zastosowaniu 

morskim

Zalecane zastosowanie:
POWER STRIPPER usunie 5 i więcej warstw danej powłoki przy jednokrotnym nałożeniu. Można stosować 
na drewnie, metalu, kamieniu, powierzchniach stosowanych w przemyśle samochodowym i morskim. Usunie 
farby lateksowe, olejne, bejce, lakiery, szelak, epoksydy, poliuretany i wiele innych. Ten mocny, niepalny 
środek o konsystencji  pół-pasty przywiera do powierzchni pionowych i kolistych sprawiając, że usuwanie 
warstw farby staje  się  proste.  Szybko  atakuje  warstwy i  rozjaśnia  słoje  –  ale  nie  szkodzi  drewnu i  nie 
koroduje metali.

Nakładanie
Przygotowanie – w miejscu pracy rozłożyć szmatę odporną na rozpuszczalniki i  przykryć gazetą – aby 
zabezpieczyć  podłoże  przed  ewentualnym  rozlaniem  materiału  lub  rozpryskami.  Chronić  oczy  i  skórę.  
Zakładać  gogle  ochronne i  rękawice odporne na chemikalia.  Wstrząsnąć opakowanie przed  otwarciem. 
Opakowanie otwierać powoli aby wypuścić ciśnienie. Używać w temperaturze 18°C.

WYMOGI PODCZAS NAKŁADANIA
• Przelać POWER STRIPPER do szklanego lub metalowego pojemnika
• Używać niedrogiego pędzla o naturalnym włosiu. 
• Nakładać grubą warstwę w jednym kierunku
• Odczekać 10 minut dla maksymalnej penetracji. Wymagany czas będzie się różnił w zależności od 

grubości  i  rodzaju  zdzieranej  powłoki.  Nawet  jeżeli  będzie  wymagana kolejna  warstwa POWER 
STRIPPER należy odczekać aż spodnia warstwa będzie rozpuszczona przed usuwaniem

• Usunąć rozmiękczoną warstwę za pomocą plastikowego zdzieraka lub szpachelki
• Wyczyścić rowki na powierzchni za pomocą szczotki. Użyć wełny stalowej na „uparte” miejsca
• Nałożyć cienką warstwę POWER STRIPPER. Upewnić się, że warstwy są w pełni rozpuszczone i  

spłukać wodą. Aby usunąć pozostające plamy z drewna zaleca się ZINSSER WOOD BLEACH
• Dla  uzyskania  najlepszych  rezultatów  zaleca  się  umycie  powierzchni  za  pomocą  ZINSSER 

STRIPPER WASH przed nakładaniem nowych warstw.

Czyszczenie  – Narzędzia i pędzle powinny być wyczyszczone za pomocą wodą z mydłem lub  ZINSSER 
BRUSH & ROLLER ZLEANER. 

Pierwsza pomoc –  W przypadku kontaktu  z  oczami  –  natychmiast  płukać dużą ilością  wody przez co 
najmniej 15 minut. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – myć wodą z mydłem 
przez  co  najmniej  15  minut.  Zdjąć  zanieczyszczone  ubrania  i  buty.  Skontaktować  się  z  lekarzem.  W 
przypadku problemów z oddychaniem wyjść na świeże powietrze. W przypadku gdy symptomy nie ustępują 
skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia – niezwłocznie udać się do lekarza lub skontaktować 
z centrum kontroli zatruć. Nie wywoływać wymiotów – chyba, że personel medyczny poinstruuje inaczej.

UWAGA: Zawiera metanol, chlorek metylenu, aceton i toluen. Nie palić. Trzymać z dala od płomieni i źródeł  
ciepła.  W czasie pracy ze środkiem wyłączyć silniki  elektryczne, grzejniki  i  inne urządzenia które mogą 
doprowadzić do zapłonu. Zgasić  wszystkie źródła ciepła i ognia znajdujące się w pobliżu miejsca pracy.  
Kontakt z płomieniem lub źródłem ciepła może produkować toksyczne  gazy.  UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W 
DOBRZE  WENTYLOWANYCH  POMIESZCZENIACH. Zapobiegać  nagromadzaniu  się  oparów  poprzez 
otwarcie okien i drzwi. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI!



Utylizacja – Utylizować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie wątpliwości skontaktuj się  
z miejscowym wydziałem gospodarki  odpadami.  Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i  
kanalizacji. 

Rozlanie –  Pojemnik  należy  trzymać  zamknięty.  W  razie  rozlania  materiału  –  kontrolować  materiał 
obojętnym środkiem chłonnym. Środek chłonny usuwać zgodnie z przepisami. 

W miarę możliwości produkt powinien być używany na zewnątrz. W przypadku używania produktu wewnątrz 
należy  zapewnić  jak  najlepszą  wentylację.  Otworzyć  okna  i  drzwi.  Stosować  maskę  chroniącą  drogi 
oddechowe.  Nie  używać  w piwnicach  lub  innych  miejscach  w których  nie  jesteśmy w stanie  zapewnić 
odpowiedniej wentylacji. 

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


