PAINTSTRIPPER LAC
PRODUCTOMSCHRIJVING
PAINTSTRIPPER LAC is een effectieve gel op basis van een combinatie van milde oplosmiddelen en oppervlakte actieve stoffen.
TOEPASSING
PAINTSTRIPPER LAC verwijdert alle 1 en 2 component lakken en muurverven, zowel watergedragen als synthetische. Verwijdert lijmresten
zoals b.v. tapijtlijm, glasweefsel inclusief muurverf, graffiti op kale beton en baksteen en verwijdert waslagen.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor binnen en buiten
Biologisch afbreekbaar (OECD test 302B)
Reukarm
Methyleenchloride vrij
N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) vrij
Lange opentijd ( tot 48 uur)
Houten ondergronden behouden hun originele kleur.
Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te verwerken (zakt niet uit)

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Kleurloos
Kenmerkend
1,22 kg/liter
Ca. 13
Natriumhydroxide
>100oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
PAINTSTRIPPER LAC kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Temperaturen lager dan 10°C kunnen de werkzaamheid
aanzienlijk vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
PAINTSTRIPPER LAC op de te behandelen ondergrond met kwast of roller in voldoende laagdikte aanbrengen en vervolgens (max. 48
uur) laten inwerken. Let op: Bij te verwijderen lagen op bestaande lakken dient het product, na het opweken van de te verwijderen laag,
direct verwijderd te worden zodat onderliggende lagen intact blijven! De verweekte verontreinigingen en verfrestanten bij voorkeur met
warm water van ca. 80º C. wegspoelen. Gebruik van een hogedrukreiniger met gepaste waterdruk is aan te bevelen. Ook kan een schuurpad of krabber voor de verwijdering van opgeloste vervuiling en verfrestanten gebruikt worden. Indien noodzakelijk deze behandeling
met een langere inwerktijd herhalen.
VERPAKKING
1 l, 5 l en 10 l.
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THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik is ca. 0,3 - 1 l/m². Verbruik is sterk afhankelijk van dikte van de te verwijderen lagen en de aard van het te verwijderen product.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, goed geventileerde en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril of gezichtsmasker. Aanraking met ogen en huid
vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad. Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde omgeving.
ETIKETTERING
Gevaar. Corrosief. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
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UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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