
Karta techniczna produktu 

Uniwersalny zmywacz 
Rozpuszcza wszystkie farby i lakiery
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

Informacja o produkcie 
Zakres zastosowania Do szybkiego i dokładnego usuwania starych warstw lakierów i farb na 

bazie olejów, celulozy, żywicy syntetycznej, asfaltu i kauczuku chloro-
wanego, jak również farb lateksowych , dyspersji na bazie żywicy 
syntetycznej, tynków z tworzywa sztucznego, resztek kleju, mas szpa-
chlowych oraz resztek pianki poliuretanowej z wszystkich powszechnie 
stosowanych podłoży jak kamień, drewno lub metal. Przy zmywaniu z 
drewna  naturalnego  nie  występują  przebarwienia.  Przed  zastosowa-
niem  koniecznie  sprawdzić  w  niewidocznym  miejscu  pod  względem 
przydatności. 
 

Cechy Szybko i głęboko rozpuszcza kilka warstw lakieru i farby w czasie tylko 
jednego zastosowania.  Naniesione warstwy zmywacza nie wysychają 
przez dłuższy czas i przez to są szczególnie długo skuteczne. 
Uniwersalny zmywacz  düfa jest gotowy do użytku i ma łagodny zapach
Przez właściwości tiksotropowe również w grubych warstwach produkt 
wykazuje jedynie niewielką skłonność do spływania i idealnie nadaje się 
do stosowania na powierzchniach pionowych.  

Gęstość  ok. 0,99 g/cm³

Składniki   Zgodnie z dyrektywą  VdL dot. materiałów malarskich do budynków 
estry, lekka benzyna oraz substancje pomocnicze (<5% węglowodory 
alifatyczne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne)

Kod produktu M-AB20

Pojemności opakowania 750ml, 2,5l

Sosób stosowania 
Sposób stosowania Uniwersalny zmywacz düfa nanieść obficie pędzlem i pozostawić. 

Przedmioty, z których ma być usunięta farba mogą zostać również 
umieszczone w wannie zanurzeniowej. W normalnym przypadku czas 
działania wynosi ok.15 – 45 minut. W przypadku trudnych warstw farby 
do kilku godzin. Usuwanie lakieru jest przyspieszone przez nałożenie 
foli i działanie wyższych temperatur.   
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Przy szczególnie trudnych do usunięcia warstwach farby wskazane jest 
obfite nałożenie uniwersalnego  rozpuszczalnika düfa po raz drugi po 
rozpuszczeniu pierwszej powłoki.  Po upływie czasu działania napęcz-
niałą powłokę farby usunąć szpachlą. W miejscach trudnodostępnych 
lakier i resztki farby usunąć watą stalową lub doczyścić wodą i szczotką. 
Z powodu silnego działania rozpuszczającego uniwersalny zmywacz 
düfa może również powodować pęcznienie tworzywa sztucznego. Dlate-
go zalecane jest staranne przykrycie otaczających przedmiotów.  

Rozcieńczanie Uniwersalny zmywacz düfa stosuje się w stanie, w jakim został 
dostarczony. 

Zalecene narzędzia Może być nanoszony za pomocą pędzla, wałka, szczotki, gąbki lub 
szpachli. 

Temperatura stosowania Min. +8°C dla obiektu i otoczenia w czasie stosowania. 
Zużycie ok. 300 -500 ml/m² na warstwę. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia pracy należy natychmiast po użyciu wyczyścić wodą.

Wskazówki
Rady dotyczące 
bezpieczeństwa 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać 
oparów. W czasie i po stosowaniu zadbać o dobre wietrzenie.  W przy-
padku kontaktu z oczami i  ze  skórą natychmiast  dokładnie wypłukać 
wodą. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód lub gleby.  
Ewentualne oznakowanie widoczne jest na karcie bezpieczeństwa 
produktu.  

Przechowywanie Przechowywać zawsze w zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym 
miejscu, w temperaturze powyżej zera. 

Utylizacja Do recyclingu oddawać jedynie opakowanie oczyszczone z resztek. Za-
schnięte resztki  materiału mogą być zutylizowane razem z odpadami 
domowymi.  Opakowania z  płynnymi  resztkami farb  oddać do punktu 
przyjmowania starych farb. Klucz odpadów wg rozporządzenia 
o wykazie odpadów [AVV] nr 080117. 

Ta informacja techniczna została sporządzona na postawie najaktualniejszego stanu techniki oraz naszych doświadczeń w zakresie 
techniki stosowania. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków przedmiotowych kupujący/stosujący nie jest jednak zwolniony z 
obowiązku fachowego sprawdzenia naszych materiałów  na własną odpowiedzialność  pod kątem przydatności do planowanego zasto-
sowania w danych warunkach przedmiotowych. Z powyższych danych nie można wywodzić zobowiązań prawnych. W przypadku poja-
wienia się nowego wydania ta wersja traci ważność.  
Dalsze informacje otrzymają Państwo bezpłatnie pod numerem  0800/ 63333782.
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Technika stosowania 06 71 / 8 70-326/327/329

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com 
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