
Sản phẩm này được sử dụng để tẩy vết sơn trên tất cả bề mặt, sản 
phẩm có tính nhớt nên có thể bám trên vết sơn ngay cả trên bề mặt 
thẳng đứng. Có thể sử dụng để tẩy vết kẹo cao su bám trên thảm và vết 
keo dính trên nền gạch. Định mức sử dụng: 1-3 m2.

This product is suitable treating paint stain on any surface, as its 
viscosity means it remains in contact with paint even on vertical surfaces. 
It also effectively removes rubber struck to carpets and deteriorated 
impact adhesive from mosaic, terrazzo, stoneware, and similar. Yield : 
1-3 Sqm.

1. Apply directly to dry surface without diluting.
2. Remove the paint using a spatula, leave to work for 10 minutes.
3. Scrub with sponge, or pressurised water. Then rinse with plenty

of water

1. Quét trực tiếp dung dịch lên bề mặt khô cần tẩy.
2. Cạo sơ bằng xủi, chờ trong 10 phút.
3. Chà bằng miếng rửa chén hoặc xịt bằng vòi nước áp lực. Sau 

đó rửa lại với nước. 

CHẤT TẨY SƠN CROCODILE 
CROCODILE PAINT REMOVER

CÔNG DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỀ PHÒNG

• Đeo găng tay khi sử dụng
• Không được sử dụng trên bề mặt cao su hoặc bất kì bề

mặt nào làm từ hóa dầu
• Phải thử trước ở khu vực nhỏ trước khi tẩy toàn bộ

• Wear protectors before use
• Do not use on the rubber surface or any surface that

made of petroleum base
• Always carry out a small test before full application.
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