
ZAKRES STOSOWANIA
Pulicol 2000 jest przeznaczony do usuwania farb, 
starych zaschniętych klejów i zapraw do spoinowania 
na bazie żywic syntetycznych i naturalnych.

Przykłady zastosowań
•  Usuwanie starych zaschniętych klejów z posadzek 

marmurowych, płytek ceramicznych, drewna, betonu, 
cementowych mas wyrównujących, gipsu, metalu, itp.

•  Usuwanie farb z powierzchni metalowych, 
drewnianych, betonowych, itd.

•  Usuwanie pozostałości zapraw epoksydowych  
z różnych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Pulicol 2000 jest mieszaniną bezchlorkowych 
rozpuszczalników w postaci żelu, łatwego w nanoszeniu 
pędzlem lub szpachlą, o ograniczonym stopniu 
wydzielania zapachu. Z uwagi na brak zawartości 
w składzie produktu chlorku metylenu, jest on 
zgodny z rozporządzeniem UE 276/2010 wydanym 
przez Parlament Europejski oraz z rozporządzeniem 
Rady Europejskiej z 6 maja w sprawie ograniczenia 
wprowadzania do obrotu i stosowania chlorku metylenu.
Pulicol 2000 to preparat o wysokiej skuteczności, 
rozpuszczający kleje i farby na bazie żywic już w kilka 
minut po naniesieniu.

ZALECENIA
•  Preparatu Pulicol 2000 nie należy mieszać z wodą.
•  Nie należy używać Pulicol 2000 w przypadku podłoży, 

które mogą ulec uszkodzeniom spowodowanym 
kontaktem z rozpuszczalnikiem, np. tworzywa 
sztuczne (guma, PVC), powierzchnie pokryte 

dekoracyjnymi emaliami nieodpornymi  
na rozpuszczalniki oraz drewno lakierowane.

•  Nie stosować do usuwania farb ognioodpornych, 
ponieważ może nie przynieść to oczekiwanego 
rezultatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Pulicol 2000 należy nanosić za pomocą szpachelki 
lub pędzla na pozostałości kleju, spoiny lub farby 
przeznaczonej do usunięcia. Odczekać 2-3 minuty, 
a następnie usunąć Pulicol 2000 wraz z klejem lub 
farbą przy pomocy szpachelki lub wodnego urządzenia 
ciśnieniowego.
Gładkie powierzchnie o niskiej chłonności, takie jak: 
marmur lub płytki ceramiczne, należy zmyć obficie wodą 
po zastosowaniu preparatu Pulicol 2000.
Niechłonne, gładkie powierzchnie marmurowe lub 
ceramiczne należy umyć roztworem sody kaustycznej 
a następnie spłukać obficie wodą. W przypadku, gdy 
podłoże jest szorstkie i/lub nasiąkliwe np. podłoża 
cementowe, pozostałości należy usunąć papierem 
ściernym lub szczotką drucianą. Nie należy zmywać 
powierzchni drewnianych. W celu ich oczyszczenia  
z pozostałości po zastosowaniu preparatu należy użyć 
papieru ściernego.
Całkowity czas, na jaki Pulicol 2000 powinien być 
pozostawiony na czyszczonej powierzchni, zależy  
od rodzaju zabrudzenia i jego intensywności, np.:
Adesilex F57 – wymagane kilka minut
Adesilex V4 – wymagane kilka minut
Adesilex G19 – wymagane ok. 30 minut
Adesilex G12 –  wymagane ok. 45-60 minut.
W niektórych przypadkach może zajść konieczność 
powtórnego nałożenia preparatu i czyszczenia.

Rozpuszczalnik  
w postaci żelu  
do usuwania  
klejów i farb

Pulicol 2000
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DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: żel

Kolor: mleczno-biały

Gęstość objętościowa: 0,98 g/cm³

Przechowywanie: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
 w suchym miejscu.

Łatwopalność: tak

PARAMETRY UŻYTKOWE PRODUKTU

Czas oczekiwania przed usunięciem: od 2 do 3 minut, w zależności od rodzaju zabrudzenia i jego 
intensywności.

Temperatura stosowania: od +8°C do +35°C

Zużycie: 0,3 kg/cm2

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas 
warunki pracy i różnorodność materiałów 
wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające 
z tych danych. W przypadku wątpliwości 
zalecane jest przeprowadzenie badań 
własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie  
co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl

ZUŻYCIE
Zużycie jest uzależnione od rodzaju 
zabrudzenia i jego intensywności. Średnie 
zużycie wynosi 0,3 kg/m².

OPAKOWANIA
Pulicol 2000 jest dostępny w pojemnikach 
2,5 kg i 0,75 kg pakowanych po 12 sztuk  
w kartonie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Pulicol 2000 jest produktem wysoce 
łatwopalnym. Zalecane jest  trzymanie 
produktu z dala od otwartego ognia, iskier  
i źródeł ciepła (magazynowanie w chłodnych 
pomieszczeniach). Podczas przygotowania 
i aplikacji preparatu zalecane jest używanie 
rękawic i okularów ochronnych.
Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania produktu znajduje się w 
najnowszej wersji karty charakterystyki.

Pulicol 2000

ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE
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