
Malingsfjerner

Malingsfjerner er et effektivt, vanntynnbart
middel som fjerner gammel maling inne og ute.
Middelet brukes på olje-, alkyd- eller latexbasert
maling og lakk på tre og metall. Malingsfjerner
kan også brukes til å fjerne plastisolasjon på
plater. Middelet har en konsistens som gjør at det
ikke renner på stående flater. Malingsfjerner
etser ikke på glass, aluminium eller galvaniserte
plater.Skal ikke brukes på linoleum, vinyl, pvc
eller andre plastoverflater. Hvis noe gikk galt da
du malte, er det enkelt å rette på det med Beckers
Malingsfjerner.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Universal

FORBRUK
0,5 - 2 m²/l

VERKTØY
Pensel

INNEHOLDER
AQUA, PHOSPHORIC ACID, HYDROXY PROPYL
STARCH PHOSPATE, BENZYL ALCOHOL, C9-10
AROMATIC HYDROCARBONS, PROPYLENE
GLYCOL, POLYSORBATE 80, HYDROGEN
PEROXIDE, PARAFFIN

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Fjerner effektivt maling på tre, metall og plater
Kan brukes både inne og ute
Siger ikke på stående overflater
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Påføre
Påfør Malingsfjerner med pensel til et heldekkende lag.
Unngå å legge for tynt på. Middelet kan normalt ligge på
over natten uten at det tørker inn. Ved høye
temperaturer eller direkte sollys kan tynn plast legges på
flaten for å hindre at middelet tørker. Virkningstiden
varierer fra 20 minutter til 24 timer avhengig av
malingtype, antall lag, lagenes alder og temperatur.
Virkningstiden øker med høy temperatur. For fjerning av
harde eller glatte flater, påføres først et tynt lag over hele
flaten og så venter i 30 minutter før flaten dekkes helt
med et nytt og tykkere lag med Malingsfjerner. Prøv alltid
på en mindre flate først for å se hvor lang tid det tar å
oppnå ønsket effekt med den aktuelle temperaturen. 

Med svært tykke og gamle malingslag kan det bli
nødvendig å gjenta behandlingen etter at oppløst maling
er skrapt bort. Vent 20-60 minutter og prøv så å fjerne
den oppmykede malingen med stålsparkel eller
malingsskrape. Hvis malingen ikke slipper, så vent enda
litt tid. Vask rent med vann. La det tørke skikkelig.
Høytrykksspyling kan brukes på plater utendørs.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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