
DSP 800® 
Víceúčelový odstraňovač nátěrů 

Popis produktu: 
OWATROL DSP 800® je silný víceúčelový odstraňovač všech typů nátěrů bez dichlormetanu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, 
celulózní, RSE (polosilné nátěry), RPE (silné plasWcké nátěry)... Rychle účinkující OWATROL DSP 800® pracuje na všech typech povrchů 
(kromě plastových), zanechává čistý povrch bez nátěru, který může být znovu natřen za 6 hodin. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný 
nebo potaš. OWATROL DSP 800® neztmavuje dřevo, a tak nevyžaduje neutralizaci. 

VlastnosW: 
• Rychle účinkuje. Připraven k okamžitému použi^. 
• Bez dichlormetanu. 
• Gelové složení - Nestéká. 
• Povrch může být znovu natřen za 6 hodin. 
• Neztmavuje dřevo. Nereaguje s přirozenými oleji ve dřevě (taniny). 

Základní použi^: 
• Vhodný pro vnitřní i venkovní použi^. 
• Pro vodorovné i svislé povrchy. 
• Lze nanášet na dřevo, kov (železo a barevné kovy), kámen, cement, keramika (nepoužívat na plast)… 
• Lze použít na obložení, podlahy, schody, truhlářské výrobky, terasy, ploty, brány... 
• Odstraňuje lepidlo na koberce. 

Technické vlastnosW: 
Viskozita: gel 
Měrná hmotnost (při 20°C): 0.817 ± 0.02 
Paraln: 1,5 % 
Skupenství: gel 
PH:  5-6 
Hořlavost: hořlavý 
Teplota vzplanu^: 18°C 
Teplota aplikace:  +10°C až +25°C 
Skladovatelnost:  12 měsíců v originálním neotevřeném balení 
Velikost balení:  1l 
Vzhled: průhledný až nažloutlý 
VOC: Mimo rámec. Nařízení VOC 2004/42 

Průměrné doby působení: 

Poznámky: Výše jsou uvedeny pouze průměrné doby působení. Skutečná pracovní doba se bude odvíjet od podmínek a počtu vrstev, 
které mají být odstraněny. Měl by se provést test pro určení skutečné pracovní doby pro odstranění  nátěrů. 

Aplikační nástroje: 
• SynteWcký štětec. 
• SynteWcký kartáč. 
• Jemný měděný kartáč. 
• Škrabka. 

Tloušťka DSP 800 Doba působení

Alkyd (Glycerophtalic) / Barva na olejovém 
základu

Tlustá vrstva 5 minut/vrstva

Alkyd (Glycerophtalic) / Mořidlo a lak na 
olejovém základu Tlustá vrstva

45 minut - možná potřeba 
2 vrstvy

Ostatní nátěry: 2pk epoxidový, celulózní, RSE, 
RPE, práškové nátěry...

Tlustá vrstva 7 - 45 minut



Zásady správného použi^: 
Balení otevírejte opatrně, aby se zabránilo náhlému uvolnění tlaku. Po každém použi^ obal těsně uzavřete. Balení nepropichujte. 
Před použi^m dobře protřepejte. Nenanášejte na přímem slunci a na horké povrchy. OWATROL DSP 800® je vysoce těkavý. Noste 
chemicky odolné rukavice (nitrilové, neoprenové, PVA...), ochranné brýle a oděv. U povrchů v dobrém stavu bude OWATROL DSP 
800® lépe účinkovat, pokud bude povrch narušen, tj. osmirkován. Narušení povrchu zaručí, že akWvní složky mohou snadněji 
proniknout do spodních vrstev a tak snadněji odstranit nátěr. Povrchy ošetřené produktem OWATROL DSP 800® mohou být kluzké. 
Našlapujte opatrně. Zakryjte a chraňte vše, co nemá být odstraňovačem OWATROL DSP 800® zasaženo. Ujistěte se, že pracovní 
prostředí je dobře venWlováno. 

Příprava povrchu: 
Odstranit volnou a odlupující se barvu. Vykartáčovat jakékoliv fyzické povrchové znečištění, např. mech, špínu, atd. 

Aplikace: 
Test: 
Aplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů OWATROL DSP 800® podle typu nátěru, který se má odstranit a nechejte působit. Pravidelně 
zkoušejte škrabkou zda finální nátěr měkne. Když nátěr změknul, vytvořily se puchýře nebo popraskal, nastala vhodná doba pro jeho 
odstranění. Pokud po 45 minutách k ničemu nedojde, znovu opakujte aplikaci a pokračujte v testování.  
Pokyny: 
Aplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů OWATROL DSP 800® podle typu nátěru, který se má odstranit. Nechte působit podle 
vykonaného testu viz. výše. Odstraňovač OWATROL DSP 800® odstraňte škrabkou nebo škrabacím kartáčem. Na jemné dřevo 
použijte jemný měděný kartáč. Na interiérové dřevo použijte škrabku nebo jemný měděný kartáč. 
Upozornění: Pokud odstraňovaný nátěr je akrylový, nenechte OWATROL DSP 800® zaschnout, jelikož se pak odstraňování starého 
nátěru stane ob^žným. 
Poznámka: 
OWATROL DSP 800® se rovněž doporučuje pro použi^ na staré olejové nebo voskové dřevěné podlahy. Použi^ OWATROL DSP 800® 
zabraňuje ucpávání a zbytečné výměně smirkových papíru. OWATROL DSP 800® je možné rovněž použít na suché odstraňování. 
Nechte promíchat nátěr a OWATROL DSP 800® a nechte schnout 2 až 3 hodiny před odstraněním. Nedoporučuje se na dřevo. 

Varování ohledně Paralnu: 
Paraln tvoří na povrchu odstraňovače OWATROL DSP 800® film, aby nedošlo k odpařování akWvních složek. Jakmile odstraňovač 
zlikviduje starý nátěr, začne atakovat paraln, to vede k tomu, že částečky paralnu zůstanou na povrchu, což může ovlivnit adhezi a 
vzhled nového finálního nátěru. Je proto důležité ošetřit povrch dle oddílu „Po odstranění nátěru“. 

Vydatnost: 
• 1.25-4 m2/litr.  
• Skutečná vydatnost bude záležet na typu finálního nátěru a počtu jeho vrstev k odstranění a na aplikované tloušťce OWATROL DSP 

800®. 

Po odstranění nátěru: 
Povrch opláchněte teplou vodou, benzínem, acetonem nebo mechanickým osmirkováním (papír zrno 80, 100 nebo 120), aby se 
odstranily zbytky paralnu. 

Omezení: 
Nepoužívejte na plasty, GRP (skleněným vláknem vyztužený plast nebo jiné podobné typy povrchů – riziko jejich rozpuštění. Vyhněte 
se dlouhému působení na zinek. 

Čištění: 
Čištění provádět teplou vodou nebo benzínem. 

Skladování: 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami (max. 30°C). Extrémní teploty mohou způsobit, že se plechovka nafoukne, ne má to však 
vliv na kvalitu a účinnost produktu. Uchovávejte v originálním balení. 



Obecné informace: 
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL InternaWonal není schopen garantovat 
výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte 
naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace 
jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů 
uvedených na eWketě a v technickém listu.  

Bezpečnost: 
Viz bezpečnostní list, který je k dispozici na našich stránkách www.owatrol.cz a na eWketách balení, v souladu s platnou legislaWvou. 

Datum vydání:  srpen 2015 
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