
 

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Fjerner maling og lim hurtigt
og effektivt
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Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet

Geleagtig pasta, har større effekt end flydende produkter

Virker ved temperaturer helt ned til 0° C

Fjerner også lim

Hurtigvirkende



NR.1 GREEN PAINT STRIPPER
BESKRIVELSE
Effektivt lakfjerningsmiddel uden Methylenchlorid til alle typer maling og lim.

ANBEFALET BRUG
Nr. 1 Green Paint Stripper anvendes til at fjerne gamle malingslag og lim. Fjerner alle typer
olie- og alkydbaserede malinger, emulsionsmalinger, lak og de fleste to-komponente
produkter fra metal, træ og andre mineralske overflader. Produktet indeholder ikke
Methylenchlorid, NMP, syrer, alkalier, biocider, konserveringsmidler eller andre skadelige
stoffer. Angriber ikke metal, træ eller andre mineralske overflader.

TEKNISK DATA
Tæthed:  0,99
Drivmiddel:  Dimethylether

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk forbrug afhænger af mange faktorer såsom malingstype, malingslagtykkelse,
overfladens tilstand samt materialespild under arbejdet.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Løstsiddende maling skrabes af så godt som muligt.

BRUGSANVISNING
Pasta: Låget åbnes forsigtigt, så eventuelt tryk frigøres
Spray: Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug

ANVENDELSESBETINGELSER
Luft-, overflade- og materialetemperatur mellem 0 og 30°C, luftfugtighed under 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Nr. 1 Green Paint Stripper fordeles i et tykt og jævnt lag med en flad eller rund
éngangspensel. Lad virke i 10 - 15 minutter og fjern opløst maling med skraber el. lign.
Eventuelle tykke lag (to-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens overfladen
med rengøringsmiddel, ved højtryks- (damp)rensning eller rent vand og lad tørre helt inden
påføring af maling.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL
Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug. Hold dåsen ca. 10-20 cm fra emnets
overflade. Påfør et jævnt skumlag på emnet og lad virke i min. 15 minutter. Skrab herefter
den opløste maling af. Eventuelle tykke lag (2-komponente) malinger skal behandles to
gange. Rens/affedt overfladen med fortynder, rent vand eller mineralsk terpentin og lad tørre
helt inden påføring af maling.

BEMÆRKNINGER
Nr. 1 Green Paint Stripper kan angribe plastik som f.eks. PVC samt poly- styren. I
tvivlstilfælde anbefales det at lave en prøve.

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  900 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 

Brug ikke produktet i nærheden af åben ild, varme
overflader eller svejsearbejde. Rygning forbudt under
arbejde med produktet. Læs sikkerhedsdatablad på
produktet samt informationer på dåsen. Dåsen skal
åbnes forsigtigt for at frigøre tryk.

HOLDBARHED
Minimum 1 år (pasta) og minimum 2 år (spray) i uåbnet emballage, forudsat produktet
opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer

mellem 5° og 30° C.

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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