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EMA STRIPPER
Usuwacz farb emulsyjnych i zabrudzeń polimerowych

EMA - STRIPPER to skuteczny usuwacz starych emulsyjch farb akrylowych, 
akrylowo- styrenowych, na bazie polioctanu winylu i kopolimerów winylowych, 
itp. Usuwacz EMA-STRIPPER odznacza się wysoką wydajnością oraz 
skutecznością i  szybkością działania. W kaŜdej chwili moŜna go łatwo usunąć 
wodą. śelowa formuła EMA - STRIPPER sprawia, Ŝe produkt jest łatwy do 
aplikacji na pionowych powierzchniach. Nie niszczy struktury podłoŜa i jest 
biodegradowalny. To doskonała alternatywa dla striperów zawierających 
agresywne rozpuszczalniki. Brak toksycznych odpadów obniŜa koszty 
remontów. Jest niezastąpiony podczas czyszczenia powierzchni po remontach 
usuwając plamy po środkach gruntujących, tynkach dyspersyjnych, woskach i 
farbach emulsyjnych.

Usuwacz EMA-STRIPPER moŜe być stosowany na podłoŜa z wykładzin 
PCV, płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, szklanych, 
marmurów, granitów, lastrika, posadzek epoksydowych i 
poliuretanowych, tworzyw sztucznych, ze stali szlachetnej oraz 
materiałów tekstylnych i drewna.

Przed uŜyciem produkt EMA-STRIPPER  dokładnie wymieszać i wykonać  test wstępny.

TEST WSTĘPNY
Bezwzględnie jest zalecane wykonanie wstępnego testu potwierdzającego moŜliwość 
usunięcia farby z danego podłoŜa. W ten sposób moŜna określić nie tylko zakres 
moŜliwosci uŜycia Ŝelu w danych warunkach, ale równieŜ ustalić najlepszy czas 
działania Ŝelu. Próbę wykonać na małej nieeksponowanej powierzchni.

śel EMA-STRIPPER nakładać równomiernie na małe partie podłoŜa, tak aby nie 
dopuścić do jego wyschnięcia. Przed przystąpieniem do zdzierania naleŜy odczekać ok. 
15-25 min. od nałoŜenia Ŝelu, aby nastąpiło zmiękczenie warstwy przeznaczonej do 
usunięcia. Po ok. 15 min. moŜna wyrównać pędzlem nałoŜoną warstwę Ŝelu.Usuwa się 
szpachelką zawsze wilgotną warstwę. 
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Postać    Bezbarwny Ŝel
Gęstość    1,0 ± 0,04 g/cm3
Wydajność   Praktyczne zuŜycie zaleŜy od wielu czynników np. od chłonności
      powierzhni, grubości usuwanej warstwy, temperatury otoczenia itp. 
      Wykonując test wstępny najlepiej określi się wydajność w
      konkretnych warunkach. 
Czas działania  15-25 min. (w modelowych warunkach 25 oC i 50 % wilgotności). 
      ObniŜenie temperatury wydłuŜy czas działania. Usuwanie farby  
      moŜna prowadzić do momentu wysychania powierzchni.
Okres gwarancji  2 lata

Rekomendowane 
warunki aplikacji  Temperatura otoczenia od:  +10oC do +35oC
Metody nakładania Pędzel, wałek, natrysk.
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Nie dopuścić do wyschnięcia usuwanej powłoki, gdyŜ uniemoŜliwia to dalsze 
oczyszczanie. W przypadku wyschnięcia naleŜy ponownie nałoŜyć EMA - 
STRIPPER na powierzchnię do usunięcia i powtórzyć wszystkie czynności. Jeśli 
farba usuwana jest z nierównej powierzchni z zagłębieniami, do usuwania 
powinno się uŜyć szczotki metalowej lub innej. Osoba wykonująca usuwanie, musi 
ocenić jaki typ narzędzia będzie potrzebny w danych warunkach. Dlatego teŜ 
między innymi konieczne jest wykonanie testu wstępnego przed przystąpieniem do 
zdzierania. W przypadku usuwania duŜej ilości warstw farby, moŜe zajść potrzeba 
nałoŜenia preparatu po raz drugi lub pozostawienie Ŝelu EMA-STRIPPER na czas 
dłuŜszy niŜ 25 min. Nie pozostawiać Ŝelu EMA-STRIPPER zbyt długo na 
powierzchniach drewnianych (moŜliwe zciemnienie drewna). Przed nałoŜeniem 
nowej warstwy farby na powierzchnię, która została oczyszczona za pomocą 
EMA-STRIPPER naleŜy upewnić się, czy powierzchnia całkowicie wyschła oraz 
czy nie pozostały resztki Ŝelu, które naleŜy zmyć wodą.
W przypadku usuwania zabrudzeń po remontach np. zachlapań i plam po gruntach 
lub farbach emulsyjnych EMA -STRIPPER naleŜy nakładać bezpośrednio na duŜe 
i grube zabrudzenia ( po teście wstępnym) lub rozcieńczony 1: 30 wodą na 
niewielkie pozostałości. Powierzchnie czyszczone dokładnie zmyć wodą.
  
Przestrzegać oznaczeń znajdujących się na opakowaniu. Stosować się do zaleceń 
zawartych w Karcie Charakterystyki oraz polskich przepisów bezpieczeństwa.

  
Wyrób naleŜy magazynować i składać w pomieszczeniach suchych, w temp. 
5-35oC, w opakowaniach nienaraŜonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych oraz na przemroŜenie. 

Przewozić zgodnie z ogólnymi warunkami transportu.   Chronić przed 
przegrzaniem i przemroŜeniem.
 
1 L, 3 L, 5 L, 10 L lub w/g indywidualnych uzgodnień

ZDZIERANIE

ZALECENIA BHP 

MAGAZYNOWANIE

TRANSPORT

OPAKOWANIA

Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle 
określonych warunkach. Nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem 
uŜytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego celów. UŜytkownik ponosi pełną 
odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezaleŜnie od tego czy są one 
wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.
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