
TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI 
 

    ULTRA 2000 
         GEL PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DISPERZNÍCH NÁTĚRŮ   
         Země původu: SRN  

__________________________________________________________________________
_______ 
 
Doporučené použití 
Rozrušuje starší disperzní nátěrové filmy.  Je použitelný v exteriéru i interiéru. 
 

Charakteristické vlastnosti 
Vysoce viskozní, modrozelený gel. Je možno jej použít na svislých plochách, protože 
nestéká, narušuje odstraňovaný nátěr do hloubky. Je ekologicky nezávadný, fyziologicky 
neškodný, biologicky odbouratelný, neškodný pro kanalizační síť a odpadní vody, 
neobsahuje vosky, parafiny, ani  fluorované a chlorované uhlovodíky. Produkt, vzniklý 
čištěním, obsahuje odstraňované nečistoty nebo staré nátěry. Takové odpady se likvidují 
způsobem, předepsaným pro tu kterou nátěrovou hmotu. 
 

Technická data 
barva a skupenství           světlemodrá pasta (gel) 
pH                                         cca 8,5 (2% ve vodném roztoku) 
měrná hmotnost              1,07 g/cm3 

bod vznětu  90o C 
 

Příprava podkladu 
Čištěná plocha by měla být zbavena prachových depozitů, resp. omyta tlakovou vodou. 

 
Pokyny pro aplikaci 
Před aplikací je potřeba vyzkoušet reakci s podkladem a účinnost gelu na odstraňovaný 
nátěr (resp. potvrdit tak, že se jedná o polymerní pojivo). 
ULTRA 2000 se po nanesení na čištěnou plochu v tenké vrstvě nechá působit 15 minut až 2 
hodiny, pak se odstraní i s nabotnalým nátěrem a spláchne vodou, optimálně tlakovou 
vodou. Pórový systém povrchu očistěného materiálu je otevřený a velmi citlivý vůči 
exhalacím. Doporučuje se proto, v co nejkratší době povrch omítek chránit fasádním 
nátěrem nebo u kamene apod. organokřemičitými prostředky POROSIL typu ZV, VV, příp. 
dalšími konzervanty typu POROSIL podle typu čištěného materiálu. 

 
Klimatické podmínky 
Účinnost prostředku klesá se snižující se teplotou, nedoporučuje se jeho aplikace při 
teplotách nižších než 150 C. Nevhodné jsou i přehřáté povrchy, příp. přímo osluněné. 
 

Čistění nářadí 
Omytím vodou 
 
 
 

 
 
 
 
Pokyny pro zacházení, skladování, bezpečnost práce   



 
Přípravek obsahuje: 
 p-Menthadien -1,8 (číslo EC 221-889-3), N-Methyl-2-pyrrolidon  (číslo EC  212-828-1)  
 

 
 
Výstražné slovo:  NEBEZPEČÍ   
 
Standardní věty o nebezpečnosti:   
H315 Dráždí kůži 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí  

P370 V případě požáru: Nevdechujte prach/dým/ 

plyn/mlhu/páry/aerosoly.  
 
 
Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy 
EKO-KOM, zákaznické číslo  EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených 
místech. 
 
Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel 
dodržovat na vlastní odpovědnost. 
 
Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování zejména odbornými 
firmami a restaurátory.  
 
Výrobce: fa.Heidt a Schwarzfeld GmbH, Lochhamer – Schlag 5, 82166 Gräfelfing, SRN 
 

 
 
 
Prodej :  AQUA obnova staveb s.r.o. Pod Rybníkem 19, 25261 Dobrovíz 

 
Tel.: +420 257 312 636               www.aquabarta.cz           mail: aquabarta@aquabarta.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Dobrovízi 11.02.2021                                                     Dr. Ing. Jiří Rathouský, DrSc. 
                                                                                         Ing. Arch. Jan Bárta 

 

http://www.aquabarta.cz/

