FÄRGBORTTAGNING

Färgborttagning är ett vattenburet färgborttagningsmedel. Avsett för borttagning av olje-, alkyd- och latexbaserade färg - och lackskikt på trä
och metall. Kan även användas för att ta bort
plastisol. Används såväl inom- som utomhus. Den
speciella konsistensen gör att Färgborttagning
inte rinner på stående ytor. Etsar ej glas, aluminium eller galvaniserad plåt. Skall inte användas
på linoleum, vinyl, pvc eller andra plastytor.
BEHANDLING
Lägg på Färgborttagning med pensel till ett heltäckande skikt. Undvik att lägga för tunna skikt. Medlet
kan normalt ligga på över natt utan risk för intorkning. Vid höga temperaturer eller direkt solljus kan
en tunn plast läggas över ytan för att förhindra att
medlet torkar ut. Medlets verkningstid varierar från
ca 20 minuter till 24 timmar beroende på färgtyp,
antal färgskikt, färgskiktets ålder och omgivande
temperatur. Verkningstiden ökar vid låga temperaturer. För borttagning av hårda eller glatta färger applicerar man först ett tunt skikt på hela ytan och väntar
ca 30 minuter innan ytan helt täcks med ett andra
tjockare skikt Färgborttagning. Prova alltid på en
mindre yta först för att se hur lång tid det tar för att
uppnå tillräcklig effekt vid den aktuella temperaturen.
AVLÄGSNA FÄRGEN
Vid mycket tjocka och gamla färgskikt kan behandlingen behöva upprepas efter bortskrapning av upplöst färg. Vänta 20-60 minuter och prova att avlägsna den uppmjukade färgen med stålspackel eller
färgskrapa. Om färgen inte släpper vänta ytterligare
en tid. Tvätta rent med vatten. Låt torka ordentligt.
Utomhus kan högtryckstvätt användas på plåt.
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer
och hemsida.

TEKNISK INFORMATION
APPLICERING
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
MATERIALÅTGÅNG
INNEHÅLLER

mellan +8°C till +25°C yttemperatur
pensel, skrapa/spackel vid
färgborttagning
vatten och såpa eller diskmedel
ca 0,5-2m/l vid penselapplicering
AQUA
BENZYL ALCOHOL
HYDROXY PROPYL STARCH
PHOSPATE
C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS
PROPYLENE GLYCOL
HYdärOGEN PEROXIDE
PHOSPHORIC ACID
HYdärOXYPROPYL CELLULOSE
POLYSORBATE 80
PARAFFIN

FÖRVARAS FROSTFRITT
NÄR DU MÅLAT KLART
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.
Mer information om de ingående ämnena ﬁnns på
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing
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