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Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané 
nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných 
vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace 
opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného 
zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího). 
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Carlson® Odstraňovač nálepek aerosol je přípravek určený pro snadné a rychlé odstranění všech typů nálepek, 
etiket, štítků a lepidel z povrchů jako dřevo, kov, plast, sklo, kamenina, porcelán bez jejich poškození. 

Použití 
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Přípravek nastříkejte ze vzdálenosti cca 10 - 25 cm na suchou 
nálepku. Podklad musí být čistý a zbavený prachu. U plastových nálepek nejdříve uvolněte jeden roh nálepky, 
aby se přípravek dostal mezi nálepku a podklad. Etiketa musí být prostředkem dokonale prostoupena. Nechte 1 - 
2 minuty působit a nálepku odstraňte. Případné zbytky lepidla odstraníte opětovným nanesením přípravku a 
suchým hadříkem. U odolnějších nálepek a etiket postup opakujte. 

Nebezpečné složky:  
Uhlovodíky, C9, aromatické, reakční směs ethylbenzenu a o-, m-, p-xylenu, terpentýnový olej, terpinolen 
 

Základní parametry 

UKAZATEL JAKOSTI ROZMĚR CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 

VZHLED - AEROSOL 

BARVA - NAŽLOUTLÝ 

RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20°C kg/m3 855 - 885 
Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.  

Skladování 
V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost 
minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu. 

Balení 

ČÍSLO VÝROBKU OBJEM EAN 

33.508 400ml 8591522335081 

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 
Viz bezpečnostní list. 
 
 
 
 
 

Technický list 

CARLSON® ODSTRAŇOVAČ 

NÁLEPEK AEROSOL 


