TEKNISK DATABLAD

STS 7M
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Opløsningsmiddelbaseret
rengøringsmiddel
til
fjernelse af gammel maling på mineralske
overflader som mørtel, puds, beton og mursten
samt træoverflader,
hvor
vandskylning
er
vanskeligt. Fjerner også maling fra metaloverflader.

Virketid:
Fra 30 min. til 30 timer, afhængigt af typen af
maling og malingslagets tykkelse. Det er
almindeligt at lægge STS 7 M på om aftenen og
lade det blive siddende til næste dag. Produktet
må ikke tørre ind. Malingen er helt opløst, når du
nemt kan skrabe ned til underlaget. Begynd ikke
fjernelsen for tidligt.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

3. PRODUKTEGENSKABER
Tiksotropisk. Skader ikke rødder på planter, græs
eller træer. Hvis STS 7 M tørrer ind på varme dage,
kan der lægges et nyt lag efterfulgt af en let
afskylning.

4. INSTRUKTIONER
STS 7 M omrøres omhyggeligt før brug. Test altid
på en testflade før brug. Testen skal udføres flere
steder (hver testflade på ca. 10 x 15 cm). Dette
gøres på alle vægge, hvis det er et hus, der skal
renses. For at opnå et godt resultat ved brug af
pensel, foreslår vi en flad pensel med naturhår.
Visse kunstfiberpensler kan påvirkes af STS 7 M og
blive ødelagt. STS 7 M er egnet til højtryksspuling.
Mundstykke med åbning 021" – 031" og
spredningsvinkel på 40 - 50º.
For yderligere oplysninger: kontakt din leverandør.
STS 7 M pålægges i et meget tykt lag under
testningen. Laget med malingsfjerner bør være
tykkere end det lag, der skal fjernes. Hvis laget med
malingsfjerner ikke er tilstrækkelig tykt, vil disse
områder blive lysere. Læg mere STS 7 M på disse
felter om nødvendigt.

Et alternativ kan være at overdække kemikaliet
med plast for at mindske udvikling af boblerne.
Dette giver øget virketid og effekt.
Ved gentagen behandling skal underlaget være
helt tørt. Opløst maling kan fjernes med en
skraber, børste kombineret med 40 – 90 ˚C varmt
vand. Ved vask starter man nedefra og arbejder
sig opefter.
Forbrug:
Forbrug: 1 – 3 m²/l.
Værktøjsrengøring:
Rengøres med varmt vand.
Fremmede tilsætningsstoffer:
For at bevare produkternes specielle egenskaber
må man ikke tilsætte nogen andre stoffer.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 20 l.

6. OPBEVARING
I lukket spand på et tørt, køligt, men frostfrit
sted.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affalds-ID-nr. 08 01 21.
Kun tomme emballager må indleveres
til genvinding.

01.2018

Dette produkt er egnet til fjernelse af maling
indendørs eller hvor der i øvrig stilles særlige
miljøkrav, såvel inden- som udendørs. Specielt
egnet til fjernelse af plastmaling, f.eks. akryl- eller
latexmaling. Produktet er næsten lugtfrit.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at lægge
STS 7 M på ad flere omgange, eftersom de
yderste malingslag bobler op fra overfladen og
danner en afstand mellem STS 7 M og malingen
nedenunder.
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8. SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Bemærk venligst sikkerhedsdatablad.
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De angivne værdier og egenskaber er resultatet af intensivt
udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for
anvendelse - såvel mundtlige som skriftlige - skal kun fungere som
hjælp ved valg blandt vores produkter og er ikke bindende for os. Især
befrier de ikke køberen eller brugeren for forpligtelsen til med faglig
omhu selv at overbevise sig om vores produkters egnethed til det
tiltænkte anvendelsesområde. Generelle regler for byggeteknik skal
følges. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis man alene
benytter dette datablad som vejledende behandlingsbeskrivelse og
uden at rådføre sig med nogen fra virksomheden. Med forbehold for
ændringer, der har til formål at forbedre produktet og dets anvendelse.
Med publicering af denne version mister tidligere versioner deres
gyldighed.

