PRE-PAINT CLEANER 2904 – MAALINPESU JA
PUHDISTUSAINE

Ennen maalausta käytettävä
tiiviste useimmille pinnoille
Monipintapuhdistusaine seinille, ikkunoille, ikkunan/ovien karmeille ja metalleille
Huuhtelua ei enää tarvita pinnan pyyhkimisen jälkeen; säästää aikaa
Poistaa vaivattomasti kaiken orgaanisen ja epäorgaanisen saasteen
Estää pölyn tarttumisen ennen maalausta tekemällä pinnasta antistaattisen
Vaahtoamaton, biohajoava muoto. Parantaa maalin tarttuvuutta.

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

PRE-PAINT CLEANER 2904 MAALINPESU JA PUHDISTUSAINE
KUVAUS
Tehokas tiiviste, biohajoava puhdistusaine kaiken tyyppisten pintojen nopeaan
puhdistamiseen ennen maalaamista.

KÄYTTÖSUOSITUS
Maalinpesutiiviste ja puhdistusaine kaiken tyyppisille pinnoille: lattioille, seinille,
oville, ikkunankehyksille, metallille, ikkunoille ovenkarmeille jne. Puhdistaa ja
poistaa rasvan ja poistaa myös nikotiinitahrat. Estää pölyn tarttumisen ennen
maalausta tekemällä pinnan antistaattiseksi. Ei vaahtoa.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:

1.05 kg/l

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
TEOREETTINEN MENEKKI
Noin 100 m²/l suhteessa 1:20 laimennettua liuosta

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan
huokoisuudesta, karheudesta, likaisuudesta ja laimennuksesta käytön
aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Ravista hyvin ennen käyttöä Kaavi pois rasva, öljy, lika ja muut
epäpuhtaudet niin hyvin kuin mahdollista. Ohenna RUST-OLEUM® PrePaint Cleaner-puhdistusainetta vaadittavaan sekoitussuhteeseen ja levitä
pinnalle. Hiero harjalla tai valkoisella nylonlastalla ja anna vaikuttaa useita
minuutteja tarpeen mukaan. Pyyhi sitten aine pois kostealla sienellä tai
rätillä. Toista käsittely itsepintaiselle lialle tai anna liuoksen vaikuttaa
pidempään, mahdollisesti vähemmän laimennetulla seoksella.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä.

HUOMAUTUKSET
Tiivistetyn rakenteensa vuoksi Pre-Paint Cleaner on käytössä hyvin
taloudellinen. Likaisuusasteen mukaan, tuotetta laimennetaan suhteessa 1:10
ja 1:100 välillä.
1:10 uunit, moottorit, erittäin likaisset lattiat
1:20 keittiöt, koneet, kaasu-uunit, puutarhakalusteet
1:50 maalipinnat, nikotiinitahrat
1:100 ikkunat, peilit, aurinkotuolit jne.

TURVATIEDOT
pH:
VOC taso:
Leimahduspiste:
Turvahuomautukset:

11.30
0 g/l
Ei tulenarka
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
1 vuosi valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa
ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan
ollessa +5° ja +40 °C asteen välillä.
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