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Karta Techniczna 
 

Sime-Plast 
Preparat do usuwania 
farb z powierzchni 
metalowych 

 

Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego  o 
konsystencji żelu do usuwania powłok lakierniczych.  

Zalety: 

 skuteczny w działaniu 
 wysoka lepkość, nie spływa z powierzchni 

pionowych 
 łatwa aplikacja 
 nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu 

PRZEZNACZENIE 

Przeznaczony do usuwania różnego rodzaju powłok tj: 
emalie, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, 
atrament itd. z powierzchni metalowych. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże należy oczyścić szpachelka lub szczotka druciana 
z luźno przylegającej farby. Sąsiadujące elementy z 
czyszczonym elementem należy osłonić przed 
przypadkowym zabrudzeniem. Pracę w pomieszczeniach 
należy wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji. 
Po użyciu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu. 

 

Przygotowanie produktu: 

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Stosować 
produkt w rękawiczkach ochronnych. 

Sposób stosowania: 

Nałożyć obfitą warstwę produktu naturalną szczoteczką, 
pędzlem lub szpachelką. Odczekać 10-30 minut aż 
usuwana warstwa spęcznieje i zacznie odchodzić od 
powierzchni. Usunąć za pomocą szpachelki lub szczotki 
drucianej. W przypadku usuwania kilku powłok, 
czynność należy powtórzyć. Po czyszczeniu powierzchnię 
umyć ciepłą wodą z użyciem twardej szczotki lub 
przetrzeć rozpuszczalnikiem. Przed nałożeniem nowej 
warstwy wykończeniowej, powierzchnię należy 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  

Wydajność: od 150 do 300ml/ m². 

Uwaga:  
Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów 
zalecamy przeprowadzenie próby działania produktu na 
niewidocznym fragmencie roboczej powierzchni. Nie 
stosować na PVC. Unikać kontaktu z powierzchniami 
szklanymi, z gumy, styropianu i innymi wrażliwymi na 
działanie rozpuszczalników. Nie dopuścić do całkowitego 
wyschnięcia preparatu a więc należy unikać mocnego 
nasłonecznienia. Przy usuwaniu kilku warstw farb, należy  
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użyć więcej preparatu oraz pozostawić go na dłużej. W 
celu przyspieszenia reakcji zaleca się przeszczotkować 
pole robocze miękkim pędzlem. 

Czyszczenie narzędzi: 

Używać ciepłej wody lub rozpuszczalnika 

PRZECHOWYWANIE: 

Preparat przechowywać w temp. :15-25°C,  

w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od 
środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych 
dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i mrozem.  

W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić  

do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki 
produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Okres 
ważności produktu: 2 lata od daty produkcji. Data 
produkcji i numer serii podane na opakowaniu. 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

CI 1700 500ml 6 szt. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 


