NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Tehokas maalinpoistoaine
•
•
•
•
•

Paljon tehokkaampi kuin muut markkinoiden ympäristöystävälliset maalinpoistoaineet
Hyytelömäinen koostumus toimii paremmin kuin nestemäiset, ei sisällä metyleenikloridia
Toimii alhaisissa lämpötiloissa (< 0 °C)
Tehokas myös liimanpoistoaineena
Nopeasti vaikuttava, mieto haju

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

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER
KUVAUS
Erittäin tehokas maalin- ja liimanpoistaja kaikille maalityypeille ja liimoille. Ei sisällä haitallista metyleenikloridia.

KÄYTTÖSUOSITUS
Nr.1 Green Paint Stripper:iä voidaan käyttää vanhojen maalikerrosten ja liiman
nopeaan poistamiseen. Maalinpoistoaine on kehitetty poistamaan kaiken tyyppisiä
öljy- ja alkydipohjaisia maaleja, emulsiomaaleja, lakkoja ja useimpia
kaksikomponenttisia materiaaleja metalli-, mineraali- ja puupinnoilta. Ei sisällä
metyleenikloridia, NMP:tä, happoja, alkaleja, biosideja tai konservointilisäaineita.
Nr.1 Maalinpoistoaine ei vaurioita metallia, mineraalipintoja tai puualustoja.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Ponneaine (aerosoli):

0,99
Dimetyylieetteri

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
TEOREETTINEN MENEKKI
Astia: 250 – 500 g/m² = 2 – 4 m²/l.
Aerosoli: 2 – 3 m² / purkki.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten levitystavasta, pinnan
huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista irtonaiset ja löysät pinnoitteet kaapimella niin hyvin kuin mahdollista.

KÄYTTÖOHJEET
Astia: Vapauta mahdollinen paine avaamalla purkki varoen.
Aerosoli: Poista suojahattu. Ravista voimakkaasti ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 – +30 °C asteen välillä ja suhteellisen
kosteuden alle 85 %.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Levitä paksu tasainen kerros Nr.1 Maalinpoistoainetta siveltimellä
(kertakäyttöinen, tasainen tai pyöreä). Älä käytä keinokuitusiveltimiä. Anna
vaikuttaa 10 – 15 min ja poista vanha kerros lastalla tai maalinkaapimella.
Paksu kerros joitakin tuotteita (kaksikomponenttiset) voivat vaatia lisäkäsittelyä.
Puhdista pinta käytön jälkeen puhdistusaineella/rasvanpoistoaineella,
korkeapaineisella (höyry) pesurilla, puhtaalla vedellä ja anna kuivua täysin
kuivaksi ennen uuden pinnoitteen levittämistä.

KÄYTTÖ & OHENNUS: AEROSOLI
Pidä purkkia n. 10 – 20 cm päässä pinnasta. Levitä tasainen vaahtokerros Nr.1
Maalinpoistoainetta 2925; anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia, ja poista vanha
kerros lastalla tai maalinkaapimella. Paksu kerros joitakin tuotteita
(kaksikomponenttiset) voivat vaatia lisäkäsittelyä. Puhdista pinta käytön jälkeen
puhdistusaineella/rasvanpoistoaineella, puhtaalla vedellä tai lakkabensiinillä ja
anna kuivua täysin kuivaksi ennen uuden pinnoitteen levittämistä.

HUOMAUTUKSET
Nr.1 Maalinpoistoaine voi vaikuttaa muovimateriaaleihin kuten PVC ja
polystyreeni. Jos epäilet haittaa, kokeile ensin pienelle testialueelle.

TURVATIEDOT
VOC taso:
900 g/l
Leimahduspiste:
-30 °C
Turvallisuushuomautukset:
Älä käytä välittömän avotulen, kuumien pintojen, tai hitsaustyön läheisyydessä.
Tupakointi on kielletty. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin
turvalausekkeisiin. Huomautus 2.5L & 0.75L astioille! Avaa astia varoen
mahdollisen paineen purkautumisen johdosta.

KÄYTTÖAIKA
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2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C
asteen välillä.
Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.
Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen
tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on
varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät
tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
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