
GLUE AND SEAL REMOVER 
• Sensitive removal of paint, varnish, sealants and glued residues 

• Excellent cleaning characteristics 

• Easy and fast removal of oil, resin, grease, tar and residues of lubricants 

 

WIKO GLUE AND SEAL REMOVER quickly and efficiently dissolves and removes 

residues of glue, sealant, wrapping, color and varnish, even on vertical surfaces. WIKO 

GLUE AND SEAL REMOVER renders cleaning with mechanical appliances redundant and 

is therefore an essential companion in the areas 

of industry, workshops and other businesses – wherever glued residues have to removed. 

 

Instructions: 

Shake the can intensively before the application. Test compatibility with plastics on a 

concealed spot before the application. 

Apply WIKO GLUE AND SEAL REMOVER from a range of 20-25 cm and then wait 15-20 

minutes for the substance to operate. Remove loosened residues carefully with a scraping 

tool. 

 

Application Areas: 

• Removal of oil, resin, grease, tar and residues of lubricants 

• Industry, workshops and other businesses 

• Cleaning of wood, metal, glass, ceramics 

• Dissolves all kinds of sealant residues on cylinder heads, oil pans, water pumps, exhaust 

manifolds, valve caps and gearbox flanges 

• Reliable removal of oil carbon residues, paint and varnish 

• Fast and sensitive removal of adhesives of all kinds like cyanoacrylate or anaerobic 

adhesives 

 

Characteristics: 

• Easy and sensitive removal of many kinds of adhesive staining 

• Excellent cleaning characteristics 

• Efficient and fast mode of operation 

 

Contains Acetone, n-Butyl acetate and 1-Methoxy-2-propanol. Extremely flammable aerosol. 

Pressurized container: May burst if heated. Causes serious eye 

irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or 

cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 

flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other 

ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wear protective 

gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: Remove person to 

fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 

several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a 

POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Protect from sunlight. Do no expose to 

temperatures exceeding 50 °C/122 °F. 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 

• Προσεκτική αφαίρεση χρωμάτων, βερνικιών, κόλλας και φλαντζών. 

• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ισχυρού καθαρισμού 

• Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση του ξεραμένου λαδιού, ρητίνης, γράσου, πίσσας και 

   υπολείμματα λιπαντικών 

 

Wiko Καθαριστικό Φλαντζών αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά υπολείμματα της 

κόλλας, στεγανοποιητικών, τη συσκευασία, το χρώμα και βερνίκι, ακόμα και στις κάθετες 

επιφάνειες. Το Καθαριστικό Φλαντζών και αφαίρεσης στεγανοποιητικών καθιστά τον 

καθαρισμό με μηχανικά μέσα περιττό και επομένως αποτελεί ουσιαστικό σύντροφος στις 

περιοχές της βιομηχανίας, εργαστήρια και άλλες επιχειρήσεις - όπου υπολείμματα 

στεγανοποιητικών πρέπει να αφαιρεθούν. 

 

Οδηγίες: 

Ανακινήστε το δοχείο εντατικά πριν από την εφαρμογή. Δοκιμή συμβατότητας με πλαστικές 

ύλες σε ένα κρυφό σημείο πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε το Wiko Καθαριστικό 

Φλαντζών και αφαίρεσης στεγανοποίητικών από μια απόσταση 20-25 cm και στη συνέχεια, 

περιμένετε 15-20 λεπτά για την ουσία για να λειτουργήσει. Αφαιρέστε χαλαρωμένα 

υπόλοιπα προσεκτικά με ένα εργαλείο απόξεσης. 

 

Τομείς εφαρμογής: 

• Απομάκρυνση του πετρελαίου, ρητίνης, γράσου, πίσσας και υπολείμματα λιπαντικών 

• Βιομηχανία, εργαστήρια , Αυτοκινητοβιομηχανία κ.α. 

• Καθαρισμός ξύλου, μέταλλου, γυαλιού, κεραμικά 

• Διαλύει όλα τα είδη των υπολειμμάτων σφραγιστικών για κυλινδροκεφαλές, δοχεία ελαίου, 

  αντλίες νερού, πολλαπλές εξαγωγής, καπάκια βαλβίδων και φλάντζες κιβωτίου ταχυτήτων 

• Αξιόπιστη απομάκρυνση των υπολειμμάτων άνθρακα ελαίων, χρωμάτων και βερνικιών 

• Γρήγορη και ευαίσθητη αφαίρεση των συγκολλητικών όλων των ειδών, όπως 

  κυανοακρυλικές ή αναερόβιες κόλλες 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύκολη και ευαίσθητη αφαίρεση υπολειμμάτων χρώματος απο συγκολλητικά. 

• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά καθαρισμού 

• Αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο λειτουργίας 

 

Περιέχει ακετόνη, βουτύλιο και μεθοξυ-προπανόλη. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο 

υπό πίεση: μπορεί να σπάσει αν θερμανθεί. Προκαλεί σοβαρούς οφθαλμικούς ερεθισμούς. 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει 

ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, 

καυτές επιφάνειες, σπίθες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

Μην ψεκάζετε σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη 

χρήση. Αποφύγετε την εισπνοή σπρέι. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 

ενδύματα / προστασία ματιών ,μάσκα προστασίας προσώπου.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα και διευκολύνατε την 

αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να το 

κάνουμε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων / γιατρό, εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Να μην εκτίθεται σε 

θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F. 


