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Obszary stosowania 

Do usuwania stwardniałych resz-
tek silikonu oraz przygotowywania 
podłoża podczas odnawiania spoin 
silikonowych. 
Właściwości produktu 

Silicon-Entferner to samoczynnie 
działający środek czyszczący do 
usuwania stwardniałych resztek 
materiałów uszczelniających na 
bazie silikonu lub poliuretanu. Mo-
że być również stosowany do 
usuwania zacieków z silikonu na 
szybach. Ponadto produkt nadaje 
się do czyszczenia szyb z rozpry-
sków impregnatów do elewacji, 
opartych na silikonach, silanach, 
siloksanach. 
Sposób stosowania 

Stwardniałe materiały uszczelnia-
jące – na ile to możliwe – najpierw 
usunąć mechanicznie za pomocą 
zbieraka do szyb lub ciągadła. 
Następnie za pomocą pędzla, 
szpachelki lub gąbki nanieść Sili-
con-Entferner i zależnie od stopnia 
zanieczyszczenia pozostawić na 

6 do 10 minut, by zadziałał. 
Przy dłuższych czasach reakcji 
Silicon-Entferner pozostawia białą 
smugę, którą jednak można bez 
problemu zmyć wodą. 
Wskazówki 

Przed użyciem wstrząsnąć. Gene-
ralnie w celu sprawdzenia toleran-
cji materiałów, zdatności produktu 
i w celu określenia wielkości zuży-
cia należy wykonać na odpowied-
nio dużej powierzchni próby 
wstępne. W przypadku wrażliwych 
podłoży lub powierzchni polakie-
rowanych próbę należy wykonać 
w mało widocznym miejscu. 
Metale wrażliwe na korozję (np. 
miedź, cynk) tylko krótko podda-
wać działaniu środka i dobrze 
spłukać. Często otwierany Silicon-
Entferner może nieco zgęstnieć. 
W takiej sytuacji lepkość można 
uregulować dodając benzyny pral-

niczej.  
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, szpachelka. Narzędzia 
czyścić rozcieńczalnikiem V 101. 
Narzędzia, czyszczenie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemnik blaszany o poj. 200 g. 
Zużycie: 
Płaskie nakładanie, np. na szkło: 
0,3 kg/m². 
Składowanie: 
W miejscu chłodnymi suchym, 
zabezpieczonym przed mrozem: 
około 12 miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasyze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Dane techniczne produktu 

Gęstość (20°C): ok. 0,8 g/cm³ 
Konsystencja: pasta 
Kolor: żółtobrązowy 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7799 

Silicon-Entferner 
 
Specjalne czyściwo i środek do usuwania silikonu, 
na bazie kombinacji kwasów organicznych.  
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