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Preparat jest wpisany na listê w Federalnym Urzêdzie ds. Ochrony Œrodowiska Berlin pod numerem 15480062.
ANTIPAROLI PASTE to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawieraj¹ca CFC i HCFC.
Ulega biodegradacji. 

ANTIPAROLI PASTE to wysoce skuteczny preparat czyszcz¹cy do wszystkich kamieni naturalnych zawieraj¹cych wapñ, 
takich jak marmur, trawertyn, wapieñ muszlowy itp. nadaje siê równie¿ do stosowania na wszystkich rodzajach 
kamieni sztucznych wi¹zanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, p³ytki i tynki. 
ANTIPAROLI PASTE rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje pow³ok malarskich i ochronnych 
lazerunków do drewna a dziêki swojemu nieprzeciêtnie d³ugotrwa³emu dzia³aniu nadaje siê równie¿ do 
usuwania pow³ok mineralnych. 
W wiêkszoœci wypadków zastêpuje szkodliwe dla œrodowiska zmywacze zawieraj¹ceANTIPAROLI PASTE  
rozpuszczalniki. 
ANTIPAROLI PASTE doskonale nadaje siê do usuwania pow³ok malarskich do drewna. 

ZASTOSOWANIE:

- Czyszczenie kamieni:

Nanieœæ szczotk¹ lub nylonowym pêdzelkiem, pozostawiæ na przeznaczonej do czyszczenia powierzchni przez 
przynajmniej 30 minut (konieczny czas dzia³ania mo¿e wynieœæ nawet kilka godzin) i zmyæ wod¹ pod 
ciœnieniem. W przypadku g³adkich powierzchni zaleca siê ewentualnie zdjêcie szpachelk¹ rozpuszczonych 
zanieczyszczeñ i pasty czyszcz¹cej. Koniecznie nale¿y zwróciæ uwagê na to, by tak d³ugo sp³ukiwaæ preparat, a¿ 
nie bêdzie siê ju¿ tworzyæ piana (temperatura wody maksymalnie 40oC. Mo¿na te¿ zneutralizowaæ 
neutralizatorem S). 

- usuwanie lakieru:

Nanieœæ na nie zwil¿one warstwy farby tak grubo jak to mo¿liwe. Czas dzia³ania zale¿y od rodzaju iANTIPAROLI PASTE  
charakteru pow³oki malarskiej (nawet do kilku dni). Poniewa¿ wysuszone nie wykazuje dzia³ania,ANTIPAROLI PASTE  
nale¿y unikaæ jego wysuszenia poprzez po³o¿enie cienkiej folii lub zamg³awianie powierzchni. Co jakiœ czas 
nale¿y sprawdzaæ postêp rozpuszczania pow³oki w ró¿nych miejscach. Rozpuszczone warstwy farby i brudu 
nale¿y usuwaæ szpachelk¹ a na koniec sp³ukiwaæ wod¹ pod ciœnieniem  do momentu, a¿ przestanie tworzyæ siê 
piana. (Temperatura wody maksymalnie 40oC. Mo¿na te¿ zneutralizowaæ powierzchniê neutralizatorem S).

ANTIPAROLI PASTE rozpuszcza wszystkie znane lakiery do drewna i lazerunki. Przeznaczone do usuniêcia pow³oki farb 
pokryæ tak grubo jak to mo¿liwe. Równie¿ tutaj dzia³a zasada, ¿e czas dzia³ania zale¿y od rodzaju iANTIPAROLI PASTE  
iloœci pow³ok. Rozpuszczone pow³oki malarskie usun¹æ szpachelk¹, pozosta³e resztki farby i zmywacza sp³ukaæ 
ciep³¹ wod¹. 
Nale¿y przykryæ elementy eloksalowane, aluminium, i elementy nieodporne na alkalia



Nasze wskazówki techniczne dotycz¹ce zastosowania produktu opieraj¹ siê na szczegó³owych badaniach laboratoryjnych i 
doœwiadczeniach w praktyce. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia s¹ 

jednak niewi¹¿¹ce.
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