
      

HF MARKET s.r.o. 
Plešnice  25 

Město Touškov 

PSČ: 330 33    

Tel. : 377 279 254-55 

Fax.: 377 279 260 

hfmarket@hfmarket.cz 

technik@hfmarket.cz 

www.hfmarket.cz 

 

MODERNÍ EXTRA SILNÝ ODSTRAŇO-

VAČ NÁTĚRŮ V GELOVÉ FORMĚ 

- ŠPIČKOVÝ VYSOCE ÚČINNÝ GELOVÝ ODSTRAŇO-

VAČ NÁNOSŮ RŮZNÝCH TYPŮ BAREV A LAKŮ:  

POLYURETANOVÝCH, POLYESTEROVÝCH, SYNTETIC-

KÝCH A EPOXIDOVÝCH Z KOVOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A 

DALŠÍCH PODKLADŮ 

  

- EXTRÉMNĚ SILNÝ 

- TIXOTROPNÍ, POUŽITÍ I NA SVISLÝCH PLOCHÁCH 

- ÚČINNÝ I PRO ODSTRANĚNÍ KOMAXITOVÝCH BAREV 

- ODSTŘAŇUJE BARVU TAKÉ Z HLINÍKU A POZINKO-

VANÝCH PODKLADŮ 

- ŠETRNÝ K PODKLADU 

- NÁHRADA DICHLORMETHANU 

- NEPOŠKOZUJE PODKLAD 

- ODDĚLUJE NÁTĚR OD PODKLADU  

- JEDNODUCHÁ APLIKACE 

 

CONTTEX-GEL je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extrémně silný od-

straňovač různých laků a barev. Nezpůsobuje povrchovou degradaci pod-

kladu.  

CONTTEX-GEL působí v závislosti od typu nátěru tak, že za kratší nebo 

delší čas nátěr změkčí, nabobtná, a tím oddělí od podkladu. Narušený 

nátěr se pak jednoduše a lehce odstraní špachtlí, škrabkou, kartáčem 

nebo tlakovou vodou.  

Rychlost působení CONTTEX-GELu je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy 

odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota podkladu a vzduchu 

je 5 až 35 °C. Při teplotě nižší než 5°C se aplikace nedoporučuje. 
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CONTTEX-GEL se nanáší nejlépe štětcem (popř. válečkem – při větších 

plochách), a to v souvislé vrstvě na odstraňovaný nátěr. Díky gelové 

konzistenci se velmi dobře aplikuje jak na vodorovné, tak i svislé plochy. 

Velmi dobře se roztírá a nestéká.  

Pokud se kvůli velké vrstvě nepodařilo nátěr odstranit na první pokus, 

celý proces se znovu opakuje.  

CONTTEX-GEL působí dlouhodobě právě díky svému složení, po 

mnoho hodin zůstává v gelovém skupenství a působí na podklad. V ně-

kterých případech může způsobit zmatnění pochromování. 

Aplikaci doporučujeme v dobře větraných prostorech. Při práci je zaká-

záno pracovat s otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyza-

řuje vysokou teplotu.  

CONTTEX-GEL je šetrný k většině plastů (nepoškozuje těsnění).  

Vzhledem k široké škále druhu nátěru a povrchů, doporučujeme 

před vlastní aplikací provést TEST!  

Po odstranění vrstvy barvy na kovových materiálech doporučujeme po-

vrch následně ochránit produktem PROTTEC (nástřik, nátěr). Zamezí se 

tím vzniku vrstvy koroze na povrchu v řádu dnů. 

Před další aplikací nátěrové hmoty u dřevěných očištěných podkladů do-

poručujeme povrch lehce přebrousit.  

CONTTEX-GEL skvěle odstraňuje nátěry na bázi rozpouštědel. Na od-

stranění vodou ředitelných laků a barev je určen jiný odstraňovač - 

STTORM.  
 

Použití: odstranění nátěrů a zbytků barev z jakýchkoli podkladů, hlavně 

tam, kde je vyžadována tixotropnost na svislých plochách.  

Podklad: kov, dřevo, některé druhy plastu 

Aplikace: natírání, válečkování. Odstraňovač dobře rozetřete! 

Aplikační teplota: +5°C do +35°C 

Skladování a přeprava: +5°C až +25°C v suchu. Chraňte před mrazem! 

Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporu-

šeném balení 

 

Spotřeba: 4 - 6 m2 dle struktury povrchu 

 

Balení:  (dóza 1 kg), plechovka 5 kg, plechovka 25 kg, barel 200 kg, 

IBC kontejner 1000 kg 
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