
 

AK 80 VERPUL    
Decapant de vopsea, prin imersie, ideal pentru spalare pistoale de pulverizare și 
echipamentelor de vopsire  

CARACTERISTICI & APLICAŢII 

Întreținerea și curățarea pistoalelor de pulverizare, a 

aerografelor, a duzelor de culoare la mașinile de 

nuanţare, a lamelor de tăiere a lemnului de rășinoase 

sau a plantelor cu rășini, a reprezentat întotdeauna o 

problemă pentru operatori. 

AK 80 EVRPUL este un produs pentru decaparea şi 

striparea la rece a echipamentelor contaminate şi 

înfundate cu vopsele sau răşini uscate, indiferent de 

natura acestora. 

Pot fi restaurate: 

- pistoale de vopsit; 

- aerografe; 

- duze de culoare la maşinile de nuanţare, chiar dacă 

sunt puternic încrustate sau nu mai sunt utilizabile 

datorită straturilor de vopsea veche uscată; 

- pânze pentru tăierea lemnului, pentru îndepărtarea 

rășinilor, chiar întărite; 

- echipamente de aplicare a răşinilor; 

AK 80 VERPUL acţionează prin simpla scufundare a 

elementului ce trebuie curăţat, nu necesită acţiuni 

mecanice; îndepărtează rapid crusta de vopsea, fără 

a deteriora componentele cu care intră în contact; 

unde este necesar AK 80 VERPUL poate fi folosit şi 

pentru spălarea pieselor. 

Este un produs sigur deoarece echipamentul ce 

trebuie curăţat poate fi scufundat în AK 80 VERPUL 

și lăsat să acţioneze chiar și o perioadă mai mare de 

timp fără a fi afectat echipamentul (nu produce 

coroziunea aluminiului, nu duce la umflarea 

garniturilor, etc); 

AK 80 VERPUL rămâne activ chiar şi atunci când 

baia este încărcată cu multă mizerie, ceea ce îl face 

un produs foarte economic în rezolvarea eficientă a 

problemei decapării suprafeţelor. 

AK 80 VERPUL se prezintă ca un lichid în două 

straturi, ambele active dar dificil de amestecat. 

Partea superioară este numită “sigiliu” are rol 

antievaporare şi anticoroziune, nu permite 

evaporarea lichidului şi eliminarea de emisii în 

atmosferă; produsul conţine agenţi anticorozivi şi 

agenţi de spălare care asigură protejarea materialelor 

din care sunt confecţionate echipamentele spalate. 

MOD DE UTILIZARE  

Imersaţi echipamentele în baia de spălare, în partea activa a 

produsului (cea inferioară) şi aşteptaţi ca produsul să îndepărteze 

straturile de vopsea. După scoaterea echipamentelor din baia de 

spălare, îndepărtaţi resturile cu un pistol cu aer şi clătiţi cu apă. 

Pentru curăţarea internă a pistoalelor de vopsit, umpleţi circuitul 

complet cu lichid, deconectând pistolul de pulverizare de pe 

conductă pentru a permite eliminarea dopurilor de vopsea. După 

această operaţie, clătiţi cu apă sau cu diluant de vopsea. 

Părțile tratate cu AK 80 EVRPUL, dacă sunt fabricate din metale 

feroase (cum ar fi, de exemplu, lamele de tăiat rășinoase) trebuie 

să fie protejate adecvat, după clătire și uscare, împotriva 

oxidărilor ulterioare. Este disponibilă o gamă completă de produse 

de protecție (a se vedea oferta Alchemia) 

Se recomandă utilizarea integrală a decapantului desfăcut, fără 

transferuri parțiale de produs, pentru a evita separarea celor două 

părți și modificarea proporțiilor acestora. Dacă produsul din 

rezervor trebuie utilizat numai parțial, va fi necesar, înainte de 

decantare, să se amestece viguros, astfel încât să se amestece 

cele două componente pentru a se asigura utilizarea ambelor. O 

utilizare incorectă modifică randamentul decapantului. 

Pentru piese mici, un KIT este disponibil cu tot echipamentul 

necesar pentru curățarea și întreținerea produsului 
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