NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Vysoce efektivní odstraňovač
barvy a lepidla
Mnohem účinnější než ostatní ekologické odstraňovače nátěrů na trhu
Gelová pasta funguje lépe než kapalné alternativy
Aplikovatelné už od 0°C
Vhodný i jako odstraňovač lepidla
Rychlý výsledek

KNOW‐HOW TO PROTECT ™

WWW.RUST‐OLEUM.CZ

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER
POPIS

Vysoce účinný odstraňovač barev pro všechny typy nátěrů a lepidel, neobsahuje methylenchlorid.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Green Paint Stripper může být použit pro rychlé odstranění vrstev starých nátěrů a lepidel. Green Paint Stripper je vyvinut pro odstranění všech typů olejových a alkydových barev,
emulzních nátěrů, laků a většiny dvoukomponentních materiálů z kovu, minerálních a dřevěných povrchů. Neobsahuje methylenchlorid, NMP, kyseliny, alkálie, biocidy a konzervační
přísady. Nenaruší kovové, minerální nebo dřevěné podklady.

TECHNICKÁ DATA
Hustota:
Hnací plyn spreje:

0,99
Dimethyl ether

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

Plechovka: 250 - 500 g/m² = 2 - 4 m²/l.
Sprej: 2-3 m² pro jedno balení.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je typ starého nátěru, tvar podkladu
a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odstranit staré volné části nátěru.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Plechovku: Otevírejte opatrně s ohledem na uvolnění možného tlaku, promíchat.
Sprej: Důkladně protřepat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 0 a 30 ° C, relativní vlhkost pod 85%.

APLIKACE: ŠTĚTEC

Aplikujte na barvu v silné, rovnoměrné vrstvě štětcem (plochý nebo kulatý).
Nepoužívejte syntetické štětce. Nechte stát 10 až 15 minut a starou vrstvu sejměte
škrabkou. Silné vrstvy některých (dvoukomponentních) produktů mohou vyžadovat
další opakování. Po použití vyčistěte povrch čističem (např. ND 14), vysokotlakým
(parním) čištěním, čerstvou vodou a před nanášením nové barvy zcela osušte povrch.

APLIKACE: SPREJ

Při aplikaci držte nádobku cca. 10-20 cm od podkladu. Aplikujte rovnoměrnou pěnovou
vrstvu laku Stripper 2925, nechte působit minimálně 15 minut a pak odstraňte starou
vrstvu škrabkou. Tlusté vrstvy některých (dvoukomponentních) produktů mohou
vyžadovat další opakování. Po použití povrch očistěte čistícím / odmašťovacím
prostředkem, vodou a před nanesením nové barvy nechte úplně vyschnout.

POZNÁMKA

Nr. 1 Green Paint Stripper může negativně působit na plastové materiály, např. PVC,
polystyren. V případě pochybností zkuste předem na malé zkušební ploše.

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
Bod vzplanutí:
Bezpečnostní informace:

900 g/l
30°C
Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti ohně, horkých
povrchů nebo svařovacích prací. Nekouřit. Zkontrolujte
bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na
nádobě.
Pro 2.5L & 0.75L: Pozor! Otevřete nádobu opatrně, abyste
uvolnili možný tlak.

SKLADOVATELNOST

1 rok (plechovka) a 2 roky (sprej) od data výroby, v neotevřených nádobách, pokud
jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému
slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C a 30°C.

SLEDUJTE VIDEO
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