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KROM-A-FAG festékeltávolítók felhasználási lehetőségei: 
 

 

 

KROM-A-FAG  STRONG NEW festékeltávolító: 

 

Lakossági felhasználásra gyártott termék. Kiválóan eltávolítja a fém és fa felületekről a megkötött festékré-

teget.  Összetételénél fogva, igen nagy hatásfokkal támadja meg a különféle bázisú festékrétegeket. A 

felületre felvihető ecsettel , hengerrel, vagy kisebb munkadarabok esetén alkalmazható a mártásos eljárás is. 

A felhólyagzott, lemart réteg egy spatula, vagy nagynyomású mosó  segítségével  könnyen eltávolítható a 

felületről.  Mivel a termék savas, az eltávolítás végeztével a felületet bő vízzel le kell mosni. Új festékréteg 

felvitele előtt egy alapos zsírtalanítást javasolt elvégezni. Állaga lehetővé teszi, hogy a függőleges 

felületeken is megbízhatóan a felületen maradjon. Több megkötött réteg eltávolítása esetén előfordulhat, 

hogy a folyamatot többször meg kell ismételni. Mérgező anyagot a termék nem tartalmaz. A 

munkavégzéshez mindenképpen  gumikesztyű és védőszemüveg használata javasolt.  A termék használata 

során a szellőztetés javasolt. 

 

 

KROM-A-FAG  MAX  LQ  festékeltávolító: 

 

Kifejezetten az ipari felhasználók számára kifejlesztett, nagy hatásfokú festékeltávolító.  Folyékony, általá-

ban olyan műveleteknél  alkalmazható nagy hatékonysággal, ahol  mártásos eljárással lehet a munkadarabról 

a lerakódott  festékréteget eltávolítani.  Az áztatáshoz mindenképpen zárt kádat használjunk. A párolgás 

lassítása érdekében a termék paraffint tartalmaz. A felhólyagzott, lemart réteg egy spatula, vagy 

nagynyomású mosó  segítségével  könnyen eltávolítható a felületről.  Új festékréteg felvitele előtt egy 

alapos zsírtalanítást javasolt elvégezni. A termék  egészségkárosító anyagokat tartalmaz, ezért  a védőfel-

szerelés használata a munkavégzés során elengedhetetlen, kötelező. 

 

KROM-A-FAG  MAX  GÉL  festékeltávolító: 

 

Kifejezetten az ipari felhasználók számára kifejlesztett, nagy hatásfokú festékeltávolító.   Zselés állaga le-

hetővé teszi  a függőleges felületeken történő alkalmazását. A felületre felvihető ecsettel ,  vagy hengerrel. A 

párolgás lassítása érdekében a termék paraffint tartalmaz. A felhólyagzott, lemart réteg egy spatula, vagy 

nagynyomású mosó  segítségével  könnyen eltávolítható a felületről.  Új festékréteg felvitele előtt egy 

alapos zsírtalanítást javasolt elvégezni. A termék  egészségkárosító anyagokat tartalmaz, ezért  a védőfel-

szerelés használata a munkavégzés során elengedhetetlen, kötelező. 
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KROM-A-FAG  ACID  LQ  festékeltávolító: 

 

Kifejezetten az ipari felhasználók számára kifejlesztett, nagy hatásfokú savas festékeltávolító.  Folyékony, 

általában olyan műveleteknél  alkalmazható nagy hatékonysággal, ahol  mártásos eljárással lehet a munka-

darabról a lerakódott  festékréteget eltávolítani.  Az áztatáshoz mindenképpen zárt kádat és elszívót 

használjunk. A párolgás lassítása érdekében a termék paraffint tartalmaz. A felhólyagzott, lemart réteg egy 

spatula, vagy nagynyomású mosó  segítségével  könnyen eltávolítható a felületről.  Savas kémhatása miatt, 

alaposan mossuk le a felületet.  Új festékréteg felvitele előtt egy alapos zsírtalanítást javasolt elvégezni. A 

termék  egészségkárosító anyagokat tartalmaz, ezért  a védőfelszerelés használata a munkavégzés során 

elengedhetetlen, kötelező. 

 

KROM-A-FAG  ACID  GÉL  festékeltávolító: 

 

Kifejezetten az ipari felhasználók számára kifejlesztett, nagy hatásfokú savas festékeltávolító.  Zselés állaga 

lehetővé teszi  a függőleges felületeken történő alkalmazását. A felületre felvihető ecsettel ,  vagy hengerrel. 

A párolgás lassítása érdekében a termék paraffint tartalmaz. A felhólyagzott, lemart réteg egy spatula, vagy 

nagynyomású mosó  segítségével  könnyen eltávolítható a felületről.  Savas kémhatása miatt, alaposan 

mossuk le a felületet.  Új festékréteg felvitele előtt egy alapos zsírtalanítást javasolt elvégezni. A termék  

egészségkárosító anyagokat tartalmaz, ezért  a védőfelszerelés használata a munkavégzés során 

elengedhetetlen, kötelező. 
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