
 
 
 
 
 
CARAMBA Odstranjevalec nalepk 
 
Področje uporabe: 
CARAMBA odstranjevalec nalepk je namenjen odstranjevanju trdovratnih ostankov nalepk. 
 
Opis in lastnosti: 
CARAMBA odstranjevalec nalepk 
• je optimalno uporaben pri odstranjevanju nalepk z naslovi, nalepk z izdelkov, etiket s cenami, 

nalepk z oznakami, ostankov lepila na etiketah za folijo ipd. iz vseh trdih, ne- vpojnih podlag. 
Področja uporabe so npr. posoda, stroji, sodi in kanistri, regali itd; 

• odstranjuje tudi drevesno smolo in svežo, še ne posušeno barvno meglo (akril laki); 
• lahko se uporablja na steklu, kovini, lakirani površini, foliji, lesu in drugih gladkih površinah; 
• čisti z izvlečki pomaranče in pušča prijeten vonj. 
 

Uporaba: 
S CARAMBA odstranjevalcem nalepk papirnato nalepko napršite po celotni površini, plastificirano 
nalepko pa ob robu ter pustite delovati dve minuti. Ostanke lepila in svežo barvno meglo na kratko 
napršite in čez nekaj sekund obrišite s krpo. Postopek po potrebi ponovite. 
 
Pozor: 
CARAMBA odstranjevalec nalepk vsebuje zelo močno mešanico topil in lahko povzroči poškodbe. 
Zato pred vsako uporabo na neopaznem, enakovrednem mestu opravite test združljivosti. Okolico 
zaščitite pred pršilno meglo in kapljicami. Uporabljajte samo na originalnih žganih lakih. V primeru 
uporabe za odstranitev na vozilu tovarniško nameščenih emblemov ne prevzemamo nobene 
odgovornosti. Opozarjamo na posebno previdnost pri (lakiranih) plastičnih podlagah. Nikoli ne 
pršite na polikarbonat / prozorno steklo / umetno steklo / poliakril ali PVC. Pri vseh drugih vrstah 
plastike je potrebno predhodno testirati združljivost. Za odstranjevanje nikoli ne uporabljajte 
gobice ali krtače iz plastike. Uporabljate samo v območju z dobrim prezračevanjem. 

 
Tehnični podatki: 
Videz: brezbarvna, bistra tekočina 
Vonj: značilen, po topilih 
Gostota pri 20°C: 0,73-0,77 g/cm³ 
 
Opozorilo: 
Prosimo, upoštevajte tudi opozorila na etiketi embalaže ter na varnostnem listu. 

 
V tem dokumentu zapisani podatki so rezultat naših spoznanj in pričakovanj. Ustrezajo našemu 
najboljšemu vedenju in so namenjeni svetovanju našim kupcem. Potrebno je upoštevati zaščitene 
pravice tretjih. Informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo predhodnih preizkusov. 
 
 


