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LUKOPREN SEPARATOR  - Разделител 
 

 
 

 
Помощен препарат за силиконовите уплътнения.  
Сепарираната повърхност се очиства, обезмаслява и сепаратора са нанася с четчица 

или парцалче на тънък слой. След изсъхване уплътняваните повърхности се съединяват и се 
изчаква вулканизирането на кита. Сепараторът се отмива с вода. 

 
Ликвидация на опаковки и остатъци: Празните опаковки могат да се рециклират. 

Препаратът след разреждане може да се ликвидира в биологични пречиствателни центрове на 
отпадните води или изгаряне в подходящи пещи. 
 

Съхранение: 24 месеца от датата на производство в сухи и закрити помещения при 
температура от  +5 до +300

С 
 

Количество – 250 мл 
 

Производител: Lucebni Zavodi Kolin – Чехия 
 

Вносител:  
ТРЕГА ООД, гр. Пловдив 
Тел: 032/671111; 671110 – Снежина Ташева; инж. Агоп Хазарян 
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LUKOPREN DEGREASER – Обезмаслител 
 
 

Препарат за почистване (обезмасляване) и отстраняване на вулканизати на силиконови 
еднокомпонентни уплътнители и PU монтажни пяни. 

 
Приложение: Служи като почистващ препарат на непорести повърхности – стъкло, 

керамика, емайл, алуминий, стомана и подобни преди нанасяне на силиконовите китове. 
Очистването се извършва чрез избърсване с парцал. Също така се използва и за очистване на 
завулканизирания върху повърхността кит. Китът може да се отстрани от препарата само ако 
е тънък слой и до 24 часа след нанасянето.  

 
Ликвидация на опаковки и остатъци: Празните опаковки могат да се рециклират. 

Препаратът след разреждане може да се ликвидира в биологични пречиствателни центрове на 
отпадните води или изгаряне в подходящи пещи. 

 
Съхранение: 24 месеца от датата на производство в сухи и закрити помещения при 

температура от  +5 до +300
С 

 
Внимание: съдържа ацетон и изопропанол.  

 
Производител: Lucebni Zavodi Kolin – Чехия 
 
Вносител:  
ТРЕГА ООД, гр. Пловдив 
Тел: 032/671111; 671110 – Снежина Ташева; инж. Агоп Хазарян 
 

 


