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КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

АЕРОЗОЛІ
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ



Засіб для видалення фарби

PAINT REMOVER

Засіб для видалення стікерів 

STICKER REMOVER
ПЕРЕВАГИ

Високоефективний засіб для швидкого 
видалення самоклеючих етикеток, наклейок, 
липких стрічок, залишків клею та скотчу 
з металевих, скляних, керамічних та 
пластикових поверхонь. Підходить для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

• Конкурентна ціна.

• Простота у використанні.

Інструкція із застосування:
Аерозольний балон слід струшувати протягом 2-3 хвилин. Нанести продукт 
на поверхню, що обробляється, і залишити на кілька хвилин. Склад легко 
проникає через папір та розм’якшує клей. Відокремте етикетку, потягнувши 
її за край. Якщо етикетку не вдається повністю зняти, обробіть її ще раз. Для 
видалення залишків клею використовувати суху ганчірку або серветку.

ПЕРЕВАГИ

Засіб для видалення фарби Mixon Paint 
Remover – найкраще рішення для швидкого 
та ефективного видалення фарб, автоемалей 
на акриловій, алкідній, поліуретановій та 
нітро основі. Можна використовувати на всіх 
поверхнях, окрім пластмаси. Для пластмаси 
рекомендується перед змивкою перевірити 
міцність поверхні на невеликій ділянці.

• Конкурентна ціна.

• Простота у використанні.

Інструкція із застосування:
Аерозольний балон слід струшувати протягом 2-3 хвилин. Розпилення 
проводиться з відстані 20-30 см. Для того, щоб видалити фарбу, потрібно 
нанести багатий шар засобу, дочекатися поки воно добре вбереться в 
поверхню і розм’якшить фарбу. Час очікування залежить від шарів фарби та 
становить від 5 до 20 хв. Далі шпателем або дротяним скребком зніміть фарбу.

Коли важливий результат



Перетворювач іржі

Rust Converter 
ПЕРЕВАГИ

Професійний засіб з відмінними 
проникаючими властивостями, призначений 
для швидкого розчинення заржавілих вузлів 
і агрегатів, наприклад, болтових з’єднань, 
направляючих, шарнірів, шестерень, а також 
різні циліндричні з’єднання, відновлює їх 
рухливість.

• Завдяки спеціальному розпилювачу можна 
наносити під будь-яким кутом.

• Ефективно розчиняє навіть щільний шар іржі, 
повертає рухливість елементів.

Після обробки мастило формує міцний мастильний шар з відмінними 
вологовідштовхувальними властивостями, завдяки якому забезпечує 
чудовий захист металевих елементів від ураження іржею і простий демонтаж 
вузла навіть після дуже тривалого часу. Завдяки зручній упаковці у формі 
аерозольного балончика мастило зручно наносити навіть на невеликі або 
важкодоступні елементи. Не містить агресивних інгредієнтів і є нейтральним 
по відношенню до деталей з гуми, пластмас, кольорових металів, а також 
лакофарбового покриття.

Інструкція із застосування:
Розпорошити засіб і залишити діяти залежно від ступеня корозійного 
утворення на 2-3 хвилини. Потім засіб видалити. В екстремальних випадках 
рекомендується повторити процедуру.

Коли важливий результат


