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Produktbeskrivelse
Maling- og lakfjerner fjerner opløsningsmiddelbaseret (Alkyd) og
vandbaseret (akryl) lak, maling, bejdse, fernis og 2-komponent lak.
Maling- og lakfjerner kan anvendes på alle træsorter, metal, puds og
beton. Maling- og lakfjerner må ikke anvendes på PVC og glasfiber.
På underlag af plast skal produktet testes på et ikke synligt sted inden
brug. Maling-og lakfjerner er velegnet til indendørs og udendørs
brug.
Behandling
Løst materiale fjernes fjernes med en skraber eller spartel. Påfør
Maling- og lakfjerner på emnet med en børste i rigelig mængde. Lad
Maling-og lakfjerner virke mindst 20 min. Ved tykkere og ældre
malingslag kræves længere virketid (op til 4 timer) For optimalt
virkning kan Maling-og lakfjerner dækkes med plastfolie efter
påføring. Fjern malingslagende med en spartel eller skraber.
Fastsiddende maling behandles en gang til. Til sidst rengøres
overfladen med grundrens. Værktøj rengøres med sæbevand.
Anvend arbejdshansker og sikkerhedsbriller. Overflader der ikke
skal behandles bør tildækkes.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs
Vægtfylde: 1.40 Kg/l
Virketid v/23 c 50 % RF: Fra ca 20 min op til 4
timer
Temperaturforhold ved påføring: Min 5 C
Luftfugtighed RF: 40-80 % (65 % er optimalt)
Værktøj: Pensel, Spartel og skraber
Emballage Str.: 500 ML og 1L
Rengøring: Værktøj rengøres med sæbevand
VOC: 648 g/L
Opbevaring: Frostfrit

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af spartelmasse, maling, mm. ved brug af
varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt
støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information
se sikkerhedsdatablad.
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