
REMOVER - 
Decapant DB
 PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
n Dzięki substancjom powierzchniowo-czynnym w połączeniu ze składnikami organicznymi  
 i ciężkimi alkoholami, REMOVER - DECAPANT DB BLANCHON skutecznie usuwa 
 PROTECTOR BLANCHON oraz wszystkie rodzaje środków samonabłyszczających, nawet starych 
 i mocno nawarstwionych.
n Jego składniki zapobiegające osadzaniu się kamienia zapewniają skuteczność nawet w przypadku 
 twardej wody.
n REMOVER - DECAPANT DB ma również silne działanie odtłuszczające, umożliwiające 
 wyeliminowanietłustych zanieczyszczeń oraz usuwa czarne ślady po obuwiu sportowym  
 z parkietów i powierzchni hal sportowych.
n DECAPANT DB jest płynem, o delikatnym zapachu, do rozcieńczania w wodzie.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO METALIZACJI
 Parkiety
n REMOVER - DECAPANT DB stosuje się wyłącznie do polakierowanych parkietów.

 Podłogi z tworzyw sztucznych
n Usuwanie produktów samonabłyszczających. 

 Podłogi twarde
n Czyszczenie glazury, płytek ceramicznych, płyt kamiennych, marmuru, pokryć epoksydowych  
 lub poliuretanowych…
n REMOVER - DECAPANT DB nie pieni się i może być rozprowadzany maszynowo lub ręcznie.

 SPOSÓB UŻYCIA
n Rozcieńczyć REMOVER - DECAPANT DB w proporcjach 1L na 10L gorącej wody. Stosować 
 wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
WAŻNE: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo 
higroskopijne (jak np. buk) należy najpierw wypróbować działanie na mało widocznym fragmencie.
n Rozprowadzić roztwór bawełnianą szmatką* lub monoszlifierką.
n Szorować monoszlifierką wyposażoną w czarny lub zielony pad lub użyć maszyny czyszczącej.
n Starannie zebrać brud.
n Spłukać czystą wodą*.
n Nie mieszać z żadnymi innymi środkami czyszczącymi.

 UWAGA
n Po wyczyszczeniu powierzchni należy bardzo szybko usunąć brud odkurzaczem przemysłowym, 
 szczotką lub mopem.
n Pierwsze płukanie powinno zostać wykonanie wodą z niewielką ilością octu spirytusowego  
 w celu zneutralizowania alkalicznego odczynu produktu*.
*Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze 
odciśniętymi z nadmiaru wody narzędziami

 Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

NOWA FORMUŁA: 
większa 
skuteczność

Do lakierowanych 
parkietów i podłóg z 
tworzyw sztucznych

n

Łagodny zapach

n

Nie powoduje 
uszkodzenia  
warstw lakierów do 
parkietów(1) 

n

2 zastosowania:
1  Środek do usuwania 
metalizatorów 
i preparatów 
nabłyszczających
2  Silny środek do 
odtłuszczania
i czyszczenia 
powierzchni

n

(1)Nie pozostawiać REMOVER - 
DECAPANTA DB  
na powierzchniach pokrytych 
lakierami w fazie wodnej 



Remover - Decapant DB
 WYDAJNOŚĆ
n 1L środka REMOVER - DECAPANT DB = 11 litrów roztworu = około 500 m2.

 PRZEZNACZENIE IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
 TYP ŻYWIC Len i woski naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych)
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa I, klasa 2b
 GĘSTOŚĆ  0,86 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
 PŁYNNOŚĆ 35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
 INFORMACJE DODATKOWE  Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej  

na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
 MATOWIENIE - POKRYWANIE  Około 8 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE  Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament 
  (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

DANE TECHNICZNE

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. 

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. 
Firma nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego b¹dŸ b³êdnego u¿ycia jej materia³ów. 

Niniejsza Karta Techniczna zastêpuje wczeœniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotycz¹ce produktu. 
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e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-
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RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com 

* ZALECENIA W UŻYCIU 
• Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne.
• W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je natychmiast dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
• Unikać kontaktu REMOVER - DECAPANTA DB z produktami na bazie chloru.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji.


