TEKNISKT DATABLAD

STS 7M
Lösningsmedelsbaserat
rengöringsmedel
för
borttagning av gammal målarfärg på mineraliska
ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt
träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort
målarfärg från metallytor.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna produkt är lämplig för färgborttagning
inomhus eller när det ställs särskilda miljökrav både
inomhus och utomhus. Speciellt lämplig för
borttagning av plastfärger, t.ex. akryl- eller
latexfärger. Produkten är nästintill luktfri.

3. PRODUKTEGENSKAPER
Tixotropisk. Skadar inte rötter på växter, gräs eller
träd. Om STS 7 M torkar under varma dagar kan ett
nytt lager läggas och följas av en lätt avsköljning.

4. INSTRUKTIONER

Verkningstid:
Från 30 min. till 30 tim. beroende på typ av
målarfärg och färglagrets tjocklek. Det är vanligt att
lägga på STS 7 M på kvällen och låt det sitta till
nästa dag. Produkten får ej torka in. Målarfärgen är
helt upplöst när du lätt kan skrapa ned till
underlaget. Börja inte borttagningen för tidigt.
I vissa fall kan du behöva lägga på STS 7 M flera
gånger eftersom de yttersta färglagren sväller ut
från ytan och skapar ett avstånd mellan STS 7 M
och färgen under.
Ett alternativ kan vara att täcka över kemikalien
med plast för att minska effekten av svällningen.
Detta ger ökad verkningstid och effekt.
Vid upprepad behandling ska underlaget vara helt
torrt. Upplöst färg kan tas bort med en skrapa,
borste kombinerat med 40 – 90˚C varmt vatten.
Vid tvätt börja nedifrån och arbeta uppåt.
Förbruk:
Förbrukning: 1 – 3 m²/l.

STS 7 M omrörs ordentligt före användning. Testa
alltid på en provyta först. Testet måste utföras på
flera ställen (varje provyta på ca 10 x 15 cm). Detta
bör göras på alla väggar om det är ett hus som ska
rengöras. För att få ett bra resultat vid användning
av pensel föreslår vi en platt pensel med naturborst.
Vissa konstfiberpenslar kan påverkas av STS 7 M
och bli förstörda. STS 7 M lämpar sig för
högtryckssprutning. Munstycke med öppning 021” –
031”, och spridningsvinkel på 40–50º.

Verktygsrengöring:
Rengörs med varmt vatten.

För mer information, kontakta din leverantör.

6. FÖRVARING

STS 7 M läggs på i ett mycket tjockt lager under
utprovningen. Lagret med färgborttagning bör vara
tjockare än det lager som ska tas bort. Om lagret
med färgborttagning inte är tillräckligt tjockt kommer
dessa områden att bli ljusare. Lägg på mer STS 7
M på dessa fält om nödvändigt.

I försluten burk på torrt, kyligt, men frostfritt
ställe.

Främmande tillsatser:
För att bibehålla produktens särskilda egenskaper
får inga andra ämnen tillsättas.

5. LEVERANSFORM
Burk om 20 l.

7. BORTSKAFFELSE
EU-avfalls ID nr 08 01 21.
Endast tömda förpackningar lämnas till
återvinning.
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Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt
utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer
för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra
produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen
eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet
själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda
användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.
KEIMfråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning
endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från
företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra
produkten eller dess användning. Med publicering av denna version
förlorar tidigare versioner sin giltighet.

