
 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranjevalec silikona 
 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 Stanje: Avgust 2017 – 1 – PSIEN 100 

 

 

Čistilno sredstvo, ki počasi izhlapeva, za podlage brez škodljivih ostankov. 
Odstrani sloje silikona do maksimalno 2 mm na varen in zanesljiv način. 
Idealen za pripravo fug pri ponovnem zafugiranju. Združljiv z večino materialov 
na območju gradnje in sanitarnega območja. 
 
Uporaba: 
Strjene silikonske fuge odstranite temeljito s fugirnim nožem, univerzalnim 
nožem ali drugim primernim orodjem. Odstranjevalec silikona PROBAU 
nanesite s čopičem ali krpo na ostanke silikona in pustite, da učinkuje najmanj 
5 minut. Stopljene ostanke silikona spraskajte stran ali jih odstranite s čisto 
krpo. Po potrebi ponovite postopek. Pred začetkom priporočamo, da izvedete 
poskus uporabe. 
 
Material: 
čistilno sredstvo, ki vsebuje topila 
Barva: prosojna 
Konsistenca: nizka 
Gostota: pri +15 °C 0,73 g/cm³ 
 
Skladiščenje: 
Suho in zaščiteno pred zmrzaljo. 
 
Poraba 
20-40 g/m² odvisno od nanosa 
 
Vsebina: 
100 ml 
 
Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 36 mesecev od datuma proizvodnje, glej žig na embalaži. 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati. Se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. Ne izprazniti v kanalizacijo. Odstranjevanje v skladu z uradnimi predpisi. 
 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
 
Varnostni nasveti: 
Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, < 2 % aromati, vnetljiva tekočina in hlapi. Pri 
zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne 
organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, 
odprtega ognja ter drugih virov vžiga. Ne kaditi. Nositi zaščitne rokavice/zaščito oči/zaščito za obraz. PRI 
ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Vsebino/posodo 
odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči 
nastanek suhe ali Razpokane kože. 
 
EU mejna vrednost za ta izdelek: Kategorija produkta za pripravo in čiščenje. Pogoji: 850 g/l VOC, 
Dejansko: 778 g/l VOC. UN 1263. Vnetljivo. 
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Napotek: 
Upoštevajte navodila na embalaži.  
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

Nadaljnje informacije preko:  
Direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k. d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


