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AR 94150 ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL 

 
ODSTRAŇOVAČ ANAEROBNÍCH A VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 
 

Popis:  

Odstraňovač lepidel AR 94150 je složen z velmi pomalu se odpařujících rozpouštědel. Díky tomu 
působí na místě aplikace dlouhou dobu a může proniknout i vytvrzenými povlaky. 
Tento produkt je rovněž vhodný pro rozpouštění kapalných zbytků anaerobních a vteřinových lepidel. 
 
Použití: 
Odstraňovač lepidel AR 94150 lze aplikovat buďto na vytvrzený povlak nebo je možné lepené díly 
ponořit přímo do odstraňovače lepidel a nechat jej působit. 
Doba aplikace, po kterou je nutno nechat odstraňovač lepidel působit, závisí na vrstvě (tloušťce)  
povlaku, tvaru lepených dílů, spáře a teplotě prostředí. Je nutno předem podmínky vyzkoušet. 
Odstraňovač lepidel AR 94150 se vsákne do vytvrzeného povlaku a umožní tím jeho mechanické 
odstranění. 
Zvýšením teploty (max. 45 °C) nebo ultrazvukem lze postup urychlit. 
V případě použití většího množství odstraňovače lepidel zajistěte opatření proti elektrickému výboji, 
eventuelně odsávání. 
 

POZOR ! 
Předem důkladně zkontrolujte, zda lepené materiály odolávají rozpouštědlům. 
 
 

Fyzikální vlastnosti: 
 

Chemická báze:     organická rozpouštědla 
Barva:       bezbarvá až lehce nažloutlá 
Viskozita:      < 20 mPas 
Hustota:      0,85 – 0,94 g/cm³  při 20 °C 
Bod vzplanutí:     > 90 °C    dle DIN 55213 
Skladovatelnost:     18 měsíců při pokojové teplotě  
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování našich výrobků,  se zakládají na našich nejnovějších znalostech a 
zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet 

pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání 
neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok 
na odvolání. 
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