PAINTSTRIPPER MINERAL
PRODUCTOMSCHRIJVING
PAINTSTRIPPER MINERAL is een effectieve gelachtige verwijderaar om verf van alle soorten minerale ondergronden te verwijderen.
TOEPASSING
PAINTSTRIPPER MINERAL wordt toegepast voor het verwijderen van verf, was en graffiti op alle soorten minerale ondergronden.

EIGENSCHAPPEN
• Is veilig voor alle minerale ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
pH: 		
Bevat: 		
Vorm:		

Transparant
Neutraal
13,5
Natriumhydroxide
Thixotroop, pasteus

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
PAINTSTRIPPER MINERAL kan bij alle droge weersomstandigheden boven 4°C gebruikt worden. Niet toepassen op warme ondergronden
of in de volle zon. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
De te behandelen ondergrond dient tijdens verwerking winddroog te zijn. Met een blokkwast dient voldoende PAINTSTRIPPER MINERAL
op de vervuiling of oude coating aangebracht te worden, vervolgens 10 tot 60 minuten in laten werken. Restanten en opgeloste vervuiling
met een harde borstel, witte pad en schrapper verwijderen. Indien nodig, de behandeling herhalen. De verontreiniging dient bij voorkeur
met warm water van ca. 80º C. afgespoeld worden. Hierbij kan een hogedrukreiniger van pas komen. Indien het gewenste resultaat niet
bereikt wordt dient u deze behandeling met een langere inwerktijd te herhalen.
VERPAKKING
1 l, 5 l en 10 l.

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.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril of gezichtsmasker. Aanraking met ogen en huid
vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Corrosief. Kan huidirritatie en oogschade veroorzaken.
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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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