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     Den Braven Sealants 
 

  
 DEN BRAVEN SILI-KILL 7.80

   
ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU I PLEŚNI 

 
Produkt Gotowy do użycia środek w postaci mieszaniny rozpuszczalników 

alifatycznych do usuwania pozostałości starego silikonu i pleśni 
 

Właściwości - usuwa świeże i utwardzone pozostałości silikonów 
- rozpuszcza wszystkie rodzaje silikonów 
- nie pozostawia smug na podłożu 
- bezpieczny dla podłoża - nie niszczy powierzchni emaliowanych, 

glazurowanych, szkliwionych itp. 
- łatwy w użyciu (nie wymaga stosowania żadnych narzędzi) 

 
Zastosowania - usuwanie pozostałości po starych fugach silikonowych 

- usuwanie resztek utwardzonego silikonu z ceramiki sanitarnej, 
szkła i podłoży glazurowanych 

- usuwanie pleśni z powierzchni fugi silikonowej 
- usuwanie smug silikonowych ze szkła 

 
Kolor bezbarwny 

 
Opakowanie 100 ml – plastikowy pojemnik z pędzelkiem 

 
Okres trwałości 24 miesiące. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze 

od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C. 
 
DANE TECHNICZNE  
 

Baza rozpuszczalnik 
Zapach łagodny 

Konsystencja pasta 
Ciężar właściwy 0,8 g/ml 

Czas działania 20-30 minut 
 
PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni beton, ceramika budowlana, tynk, gips i tym podobne podłoża 
mineralne, ceramika sanitarna, porcelana, stal nierdzewna, szkło  
i inne podłoża szkliwione, emaliowane, glazurowane, powłoki 
lakiernicze i malarskie  

 
Przygotowanie Podłoże oczyścić i odtłuścić. W wypadku wyrobów sanitarnych  

z tworzyw sztucznych takich jak poliakryl lub poliester, przeprowadzić 
test zgodności w mało widocznym miejscu. 

 
Stan podłoża Powierzchnia powinna być sucha, odtłuszczona i wolna od kurzu. 
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SPOSÓB UŻYCIA 
 

Narzędzia Pędzelek (w komplecie z produktem) 
 

Temperatura otoczenia od +5°C do +30°C 
 

Zalecenia Starą fugę silikonową wyciąć przy pomocy ostrego noża (możliwie 
głęboko), pozostawiając jak najcieńszą warstwę silikonu. W wypadku 
oznak pleśni nałożyć miejscowo na zainfekowane punkty. Pojemnik 
przed użyciem silnie wstrząsnąć. Środek nałożyć obficie  
na pozostałość fugi za pomocą pędzelka znajdującego się  
w komplecie. Pozostawić na 20-30 minut. Rozpuszczone resztki 
silikonu zetrzeć suchą ściereczką. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. 
Oczyszczoną powierzchnię umyć wodą z mydłem, osuszyć  
i przystąpić do ułożenia na nowo fugi silikonowej.  

 
Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć 

specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie  
do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, 
benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia 
rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. 

 
Ograniczenia Nie stosować do grubych warstw silikonu.  

Nie stosować do podłoży nylonowych i aluminium. 
 

Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 7.80 
UWAGA: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

 
ATEST Państwowy Zakład Higieny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub wad konstrukcyjnych. 
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