
Pulicol 2000 
Oldószeres zselé ragasztók és lakkok maradványainak eltávolítására 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Régi, természetes vagy műgyanta-bázisú ragasztók, festékek és fugázóhabarcsok 
maradványainak eltávolítása. 

Jellemző alkalmazások 
 Régi ragasztómaradványok eltávolítása márvány, kerámia és faanyag burkolatú 

padlókról, illetve beton, cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóanyag, fém, stb. anyagú 
padlókról. 

 Régi ragasztómaradványok eltávolítása kerámia és mozaik burkolólapokról, 
márványról, betonról, faanyagról, gipszről, fémről vagy szálerősítésű cementlap 
burkolatokról. 

 Lakkok eltávolítása fém, faanyagú, beton, stb. felületekről. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Pulicol 2000 simítóval vagy ecsettel könnyen felhordható, klórmentes oldószereket 
tartalmazó, zselé állagú, csak nagyon enyhe szaggal rendelkező keverék. 
Mivel a termék nem tartalmaz metilén-kloridot, ezért teljesíti az Európai Parlament és a 
Tanács 276/2010/EU számú, 2009. május 6-án kelt rendeletének előírásait, amely 
korlátozza a metilén-klorid piaci forgalomba hozatalát és felhasználását. 
A Pulicol 2000 nagyon hatásosan, az alkalmazás után már néhány perccel leválasztja 
a gyanta alapú ragasztó- és lakkréteget a felületről. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 A Pulicol 2000-et ne keverje be vízzel. 
 Ne használja olyan felületeken, amelyeket oldószer károsíthat, pl. bizonyos 

műanyagokon (gumi, PVC), oldószerre érzékeny lakkal díszített felületeken, vagy 
lakkozott faanyagú padlókon. 

 Ne használja Pulicol 2000-et égetett festett felületeken, mert ezeken a helyeken 
hatékonysága kismértékű. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Kenje fel a Pulicol 2000 terméket simító vagy ecset segítségével az eltávolítandó 
ragasztómaradványokra (vagy lakkmaradványokra), várjon – az eltávolítandó ragasztó 
vagy lakk típusától függően – 2-3 percet, majd egyenes simító és nagynyomású vizes 
tisztítóberendezés segítségével távolítsa el a ragasztót a zselével együtt a felületről. 
Amennyiben a felület sima és nem nedvszívó (például márvány vagy kerámia), mossa 
le a felületet bő mennyiségű vízzel. 

Sima és nem-nedvszívó felület; pl. márvány vagy kerámia burkolólapoknál a kezelés 
után a felületet vízzel és mosószódával mossa le. Érdes és/vagy nedvszívó felületek, pl. 
cementkötésű esztricheknél vagy karcos bevonatoknál, távolítsa el a maradványokat 
csiszolással vagy drótkefével. A faanyagú felületeket ne mossa le vízzel, csak csiszolja 
meg. 
A ragasztó típusától és rétegvastagságától függ, hogy a kezelendő felületeken mennyi 
ideig hagyja az eltávolítása előtt, így pl.: 



Adesilex F57 pár percig 

Adesilex V4 pár percig 

Adesilex G19 kb. 30 percig 

Adesilex G12 kb. 45-60 percig 

ANYAGSZÜKSÉGLET 
Az anyagszükséglet a ragasztónyomok mennyiségétől és típusától függ: általános 
szabályként az anyagszükséglet 0,3 kg/m2. 

KISZERELÉS 
2,5 és 0,75 kg-os dobozok. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A Pulicol 2000 fokozottan tűzveszélyes. Tűzforrástól, nyílt lángtól és szikrától távol 
tartandó és használandó. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget! 
A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a 
vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

FIGYELMEZTETÉS 
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú 
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink 
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. 

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 

hozzáférhetők a www.mapei.com 
honlapon 

http://www.mapei.com/


 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 
  

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Állag: zselé 

Szín: opálos fehér 

Sűrűség (g/cm3):  0,98 

Eltartható: 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban 

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása: ártalmas 
Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és 
felhordás során betartandó biztonsági előírások” 
szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági 
Adatlapon lévő információkat. 

Éghető: igen 

Vámtarifa szám: 3814 00 90 

ALKALMAZÁSI ADATOK 

Eltávolítható: 2-3 perc múlva a ragasztó- vagy lakknyomoktól 
függően 

Bedolgozási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig 

Anyagszükséglet (kg/m2): 0,3 

 

MAPEI® 
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK 

 

 

569-3-2011 alapján 
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