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Pamatinformācija 
 
Īpašības 
 

Universal Abbeizer ir gatavs lietošanai, ar vāju smaržu. Efektīvi 
noņem visas emaljas, lakas un krāsas. Tiksotrops – viegli strādāt uz 
vertikālām virsmām, nenotek. Ātri iedarbojas uz apstrādājamo virsmu 
un ļauj viegli noņemt vienu vai vairākus vecās krāsas slāņus. 
Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Sāk iedarboties jau pēc 2 – 3 minūtēm! Vienā apstrādes procesā 
noņem pat vairākas kārtas emaljas, lakas vai krāsas. Uzklātais 
Universal Abbeizer žūst lēnām, kas veicina augstāku produkta 
efektivitāti. 

 
Pielietošana 

 
Paredzēts vecu emalju, laku un krāsu uz eļļas bāzes, celulozes, 
sintētisko sveķu, hlorkaučuka, kā arī lateksa un dispersijas krāsu un 
sintētisko apmetumu noņemšanai. Noņem arī līmes, špakteles, 
poliuretāna putu paliekas no tādām virsmām, kā akmens, koks un 
metāls. Lietot neatšķaidītu! 

 
Krāsa 

 
Bezkrāsains, duļķains 

  
Blīvums 
 

Apm. 0,986 g/cm³ 

  
Iepakojums 750ml / 2,5L 

 
Uzklāšana 
  
Pamatnes Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas 

notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. 
  

Universal Abbeizer 

Universāls līdzeklis laku un 
krāsu noņemšanai 
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Uzklāšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzklāšanas temperatūra 
 

Pirms lietošanas, obligāti pārbaudīt produkta saderību ar 
pamatni neuzkrītošā vietā. Uzklāt biezā kārtā (1 – 3 mm) ar mīkstu 
otu, rullīti, sareni vai špakteļlāpstiņu. Mazus priekšmetus var iemērkt 
Universal Abbeizer. Parasti līdzekļa iedarbības laiks ir apm. 15 – 45 
minūtes, taču uz problemātiskiem pārklājumiem var būt vajadzīgas 
līdz pat 2 stundas. Līdzekļa efektivitāte paaugstinās, ja apstrādāto 
virsmu apklāj ar foliju un pie augstākām temperatūrām. Biezākas 
krāsas kārtas un īpaši noturīgu krāsojumu noņemšanai pēc apmēram 
10 minūtēm uzklāt vēl vienu Universal Abbeizer kārtu, nenotīrot 
iepriekšējo izšķīdušās krāsas kārtu. Ja nepieciešams, šādu procesu 
var atkārtot vairākkārt. Ar metāla špakteļlāpstiņu noņemt izšķīdušās 
krāsas kārtu. Notīrīto virsmu noberzt ar lupatu. Noskalojiet atlikumus 
ar ūdeni un suku vai sūkli. Lai notīrītu virsmu uz stūriem un profiliem, 
lupatu samērcēt spirtā, terpentīnā vai ūdenī. Jūtīgas virsmas, kā 
plastmasa, stikls, utt., pirms Universal Abbeizer lietošanas 
rekomendējam apklāt vai nosegt. Uz attīrītas un sausas virsmas var 
uzklāt jauno pārklājumu (emalja, laka, krāsa, apmetums, utt.). Nelietot 
neilona/sintētiskās otas un instrumentus. 
 
min. +8°C apstrādes un žūšanas laikā. 

Patēriņš 
 
 

~ 300 – 500 ml uz 1 m2 virsmas vienā kārtā. Precīzu patēriņu nosaka 
uzklājot produkta paraugu objektā. 

Instrumentu tīrīšana 
 
Sastāvs 

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni. 
 
Esteri, benzīni un papildvielas. Sastāvdaļas saskaņā ar DetVo: 
< 5 % alifātiskie ogļūdeņraži, < 5 % nejonu virsmaktīvās vielas 

 
Uzglabāšana 

 
Sausā un vēsā vietā! Sargāt no sala! Minimālais uzglabāšanas laiks – 
skatīt marķējumu uz iepakojuma. 

  
Drošības ieteikumi 
 

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa smagu acu kairinājumu. 
Var izraisīt miegainību un reiboni. Uzglabāt bērniem nepieejamā 
vietā. Lietošanas laikā izvairieties no ēšanas, dzeršanas un 
smēķēšanas. Nodrošiniet rūpīgu ventilāciju apstrādes laikā un pēc 
tās. Nepieļaujiet, ka tas nokļūst kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. 
Jebkurš marķējums atrodams drošības datu lapā. Drošības datu lapa 
pieejama pēc pieprasījuma. 
 

Utilizācija Saskaņā ar vietējo likumdošanu. 
 

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu 
daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu 
atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības 
sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī 
tehniskā informācija zaudē savu spēku. 
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Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,  
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E-Mail: info@meffert.lt 
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