
 

 

CUTEK NAKED  - RATUNEK DLA TWOJEGO TARASU 

 

CUTEK NAKED to środek do usuwania 

wszelkiego rodzaju powłok malarskich 

będący doskonałą alternatywą dla 

szlifowania/ścierania powłoki. 

Produkt jest łatwy w użyciu, 

biodegradowalny, o znikomym 

zapachu. Efektywnie usuwa większość 

powłok bez użycia chlorku metylenu. 

Przed użyciem na większej powierzchni 

należy wykonać próbę na kawałku 

testowym. 

 

Działanie: 

Cutek Naked usuwa powłoki z drewna jak również z metalu, kostki brukowej i betonu bez potrzeby 

szlifowania podłoża. 

Zanim zaczniesz: 

Należy wykonać próbę na kawałku materiału testowego, w celu sprawdzenia wydajności środka na 

danym materiale, a także jego efektywności. Im warstwa do usunięcia jest bardziej wyblakła tym 

łatwiej jest ją usunąć i wobec czego wymaga mniejszej ilości środka. 

Potrzebne narzędzia: 

Pędzel do malowania, czysta szmatka lub szczotka. 

Dla dużych powierzchni takich jak taras można zastosować aplikator + kuwetę malarską. 

Zużycie: 

Kwestia zużycia jest bardzo indywidualna w zależności od materiału, jakości powłoki do usunięcia etc. 

Z tego powodu najlepiej przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę, aby sprawdzić zużycie na danym 

materiale. 

 

 

 

 



 

 

Aplikacja: 

Stosowanie produkty CUTEK NAKED 

1. Nałóż środek na powierzchnię za pomocą pędzla, szczotki bądź szmatki. 

2. Zaczekaj około 30-60min – w tym czasie powierzchnia powinna pozostać mokra, jeśli 

nałożona warstwa zacznie wysychać dołóż więcej środka. Czas oczekiwania na efekt zależny 

jest od jakości powłoki. 

3. Zmyj powierzchnie za pomocą myjki ciśnieniowej bądź przy użyciu szczotki 

4. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie usuń ewentualne pozostałości powłoki. 

 

Aby osiągnąć najlepszy efekt środek należy usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej (17l/min). 

Przy powierzchniach pionowych takich jak elewacje etc. należy spłukiwać środek od dołu do 

góry. Dyszę należy trzymać minimum 4-5 cm od podłoża przy twardym drewnie zaś przy 

gatunkach miękkich (np. iglastych) co najmniej 30-40 cm od podłoża. Strumień należy 

kierować od lewej do prawej, po łuku tak by nie uszkodzić podłoża. 

 

UWAGA! 

Aby nie uszkodzić powierzchni należy zmniejszyć ciśnienie bądź zwiększyć odległość dyszy od 

podłoża. Na niektórych gatunkach drewna podczas czyszczenia może się podnieść włos. W 

takim przypadku po wyschnięciu podłoża można je delikatnie przeszlifować by zniwelować 

powstały efekt. 

 

Czyszczenie: 

CUTEK NAKED jest śliski gdy nakładany na mokrą powierzchnię, w związku z tym należy 

zachować ostrożność przy chodzeniu po powierzchni oraz unikać chodzenia po powierzchni 

pokrytej CUTEK NAKED. 

Produkt należy usuwać z czyszczonej powierzchni  jak i powierzchni sąsiadujących, które 

mogły być narażone na bezpośredni kontakt ze środkiem za pomocą wody.  

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie  zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujące z 

czyszczonym podłożem, w szczególności roślinność. Podczas stosowania CUTEK NAKED zwróć 

uwagę na wiatr i inne czynniki pogodowe, które mogłyby wpływać na przemieszczanie się 

produktu na samochody, przestrzeń publiczną etc. 

 

UWAGA! 

 CUTEK NAKED jest silnym środkiem do usuwania powłok malarskich. Miejsce pracy pozostaw 

czyste od jakichkolwiek śladów środka. Pamiętaj że CUTEK NAKED jest niebezpiecznym 

środkiem chemicznym w związku z czym należy zachować wszelkie niezbędne środki 

ostrożności w trakcie stosowania. 

 


