
Super Stripper
PRODUKTBESKRIVELSE

TYPE:
Maling- og lakfjerner.

EMBALLAGE:
5123555, 500 ml. plastbøtte
5123558, 1 ltr. plastbøtte

EGENSKABER:
Grå, pasta lignende og opløsningsbaseret 
masse. Drypper kun lidt. Blødgører hurtigt de 
fleste almindelige malinger og laktyper. Ska-
der eller misfarver ikke træ.

ANVENDELSE:
Fjerner opløsnings- og vandbaseret maling, 
bejdse, klar lak, struktur maling, 2-kompone-
nete produkter etc.

TEKNISKE DATA:
Densitet: 1,4 g/cm³
VOC-indhold: 647 g/L
Opløser på: 10 min
Bearbejdningstid: 10 min - 4 timer

SIKKERHED:
Anvend beskyttelseshandsker og -briller samt 
åndedrætsværn. Sørg tillige for god ventila-
tion. 
Kodenr. (1993):  3 - 5
Brandfareklasse:  Brandfarlig
Sundhedsfareklasse: Sundhedsfarlig
Se Sikkerhedsdatablad på www.casco.dk
 

ANVENDELSE

UNDERLAG:
Egnet til brug på træ, puds, beton, mursten og 
metal (undtagen PVC og glasfiber).

FORARBEJDE:
Det tilrådes at tildække eller på anden måde 
beskytte gulve, møbler og andre sårbare 
overflader. 
Det anbefales at slibe overfalden med groft 
sandpapir inden påføring af Super Stripper.
OBS! Vær forsigtig ved åbning af dåsen.

VÆRKTØJ:
Pensel, tapetafrivningskniv, spartel eller bar-
berbladsskraber.

PÅFØRING:
Påfør produktet i rigelig mængde på over-
fladen med en pensel. Giv det god tid til at 
trænge ind (vent min. 10 min.) afhængigt af 
malingslag og –typer, der skal fjernes. Fjern 
de blødgjorte (opboblede) rester med tapet-
stripperkniv eller spartel. Gentag om nødven-
digt processen. Rens overfladen med rigelige 
mængder vand. Anvend sprit på træ for at 
undgå, at træet rejser sig. Lad fladen tørre 
godt inden videre behandling.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Vask værktøj i sæbevand straks efter brug.

LAGRING:
Sæt låget på igen straks efter brug. Opbeva-
res opretstående på et køligt og tørt sted.
Holdbarhed 36 mdr. i tæt, lukket emballage.
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Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg 
og er alene en vejledning ved valget af produkt og 
arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på 
almindelig anvendelse af produkterne. I mange 
tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlags-
frit, er alene baseret på generelt kendskab bruge-
rens produkt.

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for 
vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage 
sig ansvaret for de opnåede resultater eller in-
destå for, at vore produkter til enhver til vil give 
en problemfri produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte per-
son- eller tingskade, som beviseligt er opstået 
som følge af mangler eller fejl ved et af os 
fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al-
mindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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