
Gelový odstraňovač
lepidel, nátěrů a zbytků
spárovacích hmot 
na bázi epoxidových
pryskyřic

OBLAST POUŽITÍ
Odstraňování starých přírodních lepidel, lepidel
obsahující syntetické pryskyřice, nátěrů a zbytků
spárovacích hmot.

Některé příklady použití
• Odstraňování starých lepidel z podlah se žulovou nebo

keramickou dlažbou, s dřevěnými, betonovými, nebo
kovovými povrchy, s cementovými vyrovnávacími
potěry atd.

• Odstraňování starých lepidel z keramických a
mozaikových obkladů, z mramoru, betonu, dřeva,
sádry, kovů, vlákny vyztuženého betonu atd.

• Odstraňování nátěrů z kovových, dřevěných nebo
betonových povrchů atd.

• Odstraňování epoxidových spárovacích hmot a jejich
zbytků z povrchů obkladů, dlažeb a jiných povrchů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Pulicol se skládá ze směsi gelových rozpouštědel, 
která se snadno nanáší stěrkou nebo štětcem.
Pulicol je vysoce efektivní při rozpouštění všech
pryskyřicových lepidel a barev již několik minut po
nanesení.

Odstranění epoxidových spárovacích hmot a jejich
zbytků z povrchů obkladů a dlažeb a dalších podkladů

DOPORUČENÍ
• Nemíchejte Pulicol s vodou.

• Nepoužívejte na podklady, které mohou být
rozpouštědly poškozeny např. plastové, gumové, 
PVC povrchy, povrchy s dekorativní glazurou, která
není odolná proti rozpouštědlům nebo povrchy 
s lakovaným dřevem.

• Nepoužívejte Pulicol na vypalovací lak, protože by
bylo dosaženo jen malého účinku.

POUŽITÍ
Naneste Pulicol stěrkou nebo štětcem na zbytky 
lepidla či barvy, které se mají odstranit, počkejte 
dokud zbytky nezměknou nebo se nerozpustí a 
potom je odstraňte hladkou stěrkou.

Jestliže je povrch hladký a nesavý např. mramorové
nebo keramické obklady, opláchněte jej roztokem
hydroxidu sodného a potom pečlivě vodou. Zbytky z
hrubého nebo savého povrchu (např. cementový potěr,
poškrábané nátěry) odstraňte skelným papírem nebo
drátěným kartáčem. Dřevěné povrchy neoplachujte
vodou, pouze je očistěte skelným papírem.

Doba, po kterou by se měl Pulicol nechat účinkovat,
závisí na typu lepidla a jeho tloušťce. Doporučujeme
provést individuální zkoušku. Pro některá lepidla 
MAPEI je rychlost účinku Pulicolu informativně
následující:

Adesilex F57 několik minut

Adesilex V4 několik minut

Adesilex G19 cca 30 minut

Adesilex G19 cca 45-60 minut
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TECHNICKÁ DATA (typické hodnoty)

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: transparentní gel

Barva: bezbarvý

Hustota: 1,19

Doba skladování: 24 měsíců v originálním balení

Zdravotní závadnost dle EC 1999/45: dráždivý. 
Před použitím si přečtěte odstavec "Bezpečnostní
instrukce pro přípravu a použití" a informace na obalu 
a v Bezpečnostním listu

Hořlavost: ano

Celní zařazení: 3814 00 90

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Doba působení: 15-60 min, dle typu lepidla nebo nátěru

Teplota při použití: +8ºC až +35°C

Spotřeba (kg/m2): 0,3

SPOTŘEBA
V některých případech je potřeba provést
aplikaci ještě jednou.

Spotřeba záleží na množství a typu lepidla,
všeobecně je odhadovaná spotřeba 0,3 kg/m2.

BALENÍ
3 a 1 kg nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ
Pulicol je považován za nebezpečnou látku.
Obsahuje methylen chlorid a předběžné
studie ukazují, že může být karcinogenní.
Doporučujeme používat ochranný oděv a
nitrilové nebo butylové rukavice a zabránit
kontaktu s očima. V případě zasažení očí je
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
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VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Přestože výše uvedené instrukce a nařízení
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
jsou zcela indikativní a měly by být důkladně
ověřeny při praktickém použití.
Proto by měl uživatel před aplikací určit, zda
je výrobek k předpokládanému účelu vhodný
a převzít zodpovědnost, vyplývající z jeho
použití.

SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ
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Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání a 
na stránkách www.mapei.cz,

www.mapei.it a www.mapei.com


