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PULICOL 2000 
Gēlveida šķīdinātājs līmju un krāsu palieku noņemšanai 

 
PIELIETOJUMS: 
Dabisko un sintētisko sveķu bāzes līmju, krāsu un javu palieku noņemšanai.  
 
Izmantošanas piemēri: 
• Vecu krāsu palieku noņemšanai no marmora, keramisko flīžu, koka, betona un metāla grīdām, kā 

arī no cementu saturošām virsmu izlīdzinošām kārtām. 
• Vecu krāsu palieku noņemšanai no keramisko flīžu un mozaīku klājumiem, kā arī marmora, koka, 

betona, ģipša, metāla, fibrobetona u.c. klājumiem. 
• Vecu krāsu palieku noņemšanai no metāla, koka, betona u.c. virsmām. 
• Epoksīdsveķu javu un to palieku notīrīšanai no flīžu klājumiem u.c. virsmām. 
 
TEHNISKAIS APRAKSTS 
PULICOL 2000 ir izveidots kā gēlveida šķīdinātājs, ko uz virsmas ir viegli uzklāt ar saru otu vai 
špakteļlāpstiņu. sastāvam piemīt gandrīz nemanāms aromāts.  
PULICOL 2000 nesatur metilēna hlorīdus, līdz ar to tas atbilst 2009. gada 6. maija EU Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Padomes regulai Nr. 276/2010, kas paredz metilēna hlorīda saturošu produktu 
pārdošanas ierobežojumu. 
PULICOL 2000 dažu minūšu laikā pēc to uzklāšanas uz virsmas efektīvi šķīdina sveķu bāzes līmes un 
krāsas.  
 
IETEIKUMI: 
• Nesajaukt PULICOL 2000 ar ūdeni. 
• Neklāt uz virsmām, kuras ir šķīdinātāju neizturīgas, t.i., uz plastikāta, gumijas, PVC virsmām, kā 

arī uz virsmām, kuras apstrādātas ar dekoratīvu, šķīdinātāju neizturīgu emalju, vai lakota koka 
virsmām. 

• Neklāt PULICOL 2000 uz virsmām, kuras apstrādātas ar gruntskārtu.  
 
DARBA APRAKSTS: 
Uz līmes vai krāsas traipiem, kurus nepieciešams noņemt, uzklāt PULICOL 2000 ar otu vai 
špakteļlāpstiņu; atkarībā no līmes vai krāsas veida nogaidīt  2-3 min. un izmantojot gludo 
špakteļlāpstiņu vai augstspiediena iekārtu noņemt PULICOL 2000 sastāvu no virsmas kopā ar līmes vai 
krāsas paliekām.  
 
Ja virsma ir gluda un mitrumu neuzsūcoša (piem., marmora vai keramikas flīzes), mazgāt to ar 
kaustiskās sodas šķīdumu un skalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja virsma ir raupja un/ vai mitrumu 
absorbējoša (piem., cementa bāzes pamatnes), gēla pārpalikumus noņemt ar smilšpapīru vai cietām 
metāla birstēm. Koka virsmas nemazgāt, bet gan apstrādāt ar smilšpapīru.  
 
Laika intervāls, kurā PULICOL 2000 spēj izšķīdināt krāsas un līmes traipus, ir atkarīgs no līmes veida 
un traipa biezuma, piemēram: 
ADESILEX F57  nepieciešamas dažas minūtes 
ADESILEX V4  nepieciešamas dažas minūtes 
ADESILEX G19  nepieciešams apm. 30 min. 
ADESILEX G12   nepieciešams 45-60 min. 
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Dažos gadījumos var būt nepieciešams PULICOL 2000 uzklāt atkārtoti. 
 
PATĒRIŅŠ 
Atkarīgs no noņemamās līmes vai krāsas daudzuma. Vidējais patēriņš ir apmēram 0,3 kg/m2. 
 
IEPAKOJUMS: 
2,5 un 0,7 kg iepakojumā. 
 
DROŠĪBAS PASĀKUMI: 
PULICOL 2000 ir viegli uzliesmojošs produkts. Sastāvu turēt atstatus no atklātas uguns, dzirkstelēm un 
karstuma avotiem (uzglabāt vēsā vietā). Pārvietojot un strādājot ar produktu lietot aizsargcimdus un 
aizsargbrilles.  
Sīkāku informāciju skatīt produkta Drošības Datu lapās. 
 
 
TEHNISKIE DATI: 
Produkta apraksts: 
Konsistence:      gēls   
Krāsa:       pienaini balts    
Blīvums:      0,98 g/cm3   

Uzglabāšana:      24 mēn. oriģinālā iepakojumā    
Bīstamība veselībai EEC/88/379:                             Viegli uzliesmojošs. Skatīt sadaļu Drošības 

pasākumi un produkta Drošības datu lapas. 
Uzliesmojamība: jā 
Muitas kods: 38140090 
Lietošanas dati 
Nogaidīšana pirms gēla noņemšanas:   2-3 min. atkarībā no līmes vai krāsas veida.  
Darba temperatūra:     no +8ºC līdz +35ºC 
Patēriņš:      0,3 kg/m2 
 
 
Uzmanību! 
Tikai profesionālai izmantošanai. 
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām 
zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta 
izvērtēšanai. 
 
Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots 
attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots 
citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A.  notiek 
saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek 
apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā. 
 

 RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy. 
 
IZPLATĪTĀJS: SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,  
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa:   www.velvemst.lv   

  
 

http://www.velvemst.lv/
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