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Pakkauskoot

375ml sekä 750ml

Kuvaus

Käyttövalmis, pastamainen, himmeä, vesiemulgoituva maalinpoistoaine.

TEKNISET TIEDOT
Pohja

Esteri, bensiini ja apuaineet

Koostumus

Käyttövalmis pastamainen

Ominaispaino

n. 0,97

Ohenne

Ei ohenneta

Kulutus

n. 300 – 600 g/m²

Työvälineet

Sivellin, tela, lasta, sikli, tarvittaessa harja ja
sieni.

Puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Säilyvyys

Vähintään yksi vuosi.

Varastointi

Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET
VAROITUS Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi
kielletty. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö ja/tai sen
pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää: butyyliasetaattia.
FARA Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: butylacetat, <5% alifatiska kolväten, <5% nonjoniska detergenter.
ETTEVAATUST Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või
peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida tolmu/suitsu/
gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti
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Jatkuu seuraavalla sivulla...
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jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Sisaldab: butülatsetaat, < 5
% alifaatsete süsivesinike, < 5 % mitteioonsed detergendid.

TEKNINEN TUOTESELOSTE

ERITYISOMINAISUUDET
Poistaa vanhat maali-, lakka- ja dispersiokerrokset nopeasti
ja perusteellisesti. Pastamaisen koostumuksensa ansiosta tuote ei valu edes paksuina kerroksina. Myös
paksut kerrokset ja useammat lakka- ja maalikerrokset voidaan poistaa yhdellä käsittelyllä, koska RK Maalinpoistaja pitää pinnan pitkään kosteana.

KÄYTTÖALUE
Poistaa öljy-, selluloosa-, keinohartsi-, asfaltti-, kloorikautsulakka-, keinohartsidispersiopohjaiset kerrokset
sekä lateksimaalin. Ei aiheuta värjäytymiä luonnonpuupinnoille. Kun käsitellään trooppisista puulajeista
valmistettuja pintoja, on syytä kokeilla ainetta ensin huomaamattomaan kohtaan.
Pinnan esikäsittely: Tehokkaan irrotuskykynsä vuoksi voi RK Maalinpoistaja aiheuttaa myös kupruilua
muovi- ja tekokuitupinnoilla. Siksi on suositeltavaa peittää ympärillä olevat pinnat.

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖ
RK Maalinpoistajaa levitetään kunnes pinta on kyllästynyt ja aineen annetaan vaikuttaa. Esineet, joista halutaan poistaa maali, voidaan myös upottaa maalinpoistoaineeseen. Vaikutusajan kuluttua irronnut kerros
poistetaan lastan avulla. Jäännökset poistetaan käyttäen vettä ja harjaa. Isommat pinnat voidaan käsitellä
painepesurilla. Vaikutusaika: n. 15-45 minuuttia. Itsepintaisten maalikerrosten kohdalla vaikutusaika voi
olla useita tunteja.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ks. tuotteen käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO
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Kierrätettävä pakkaus. Vain täysin tyhjät pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen
ongelmajätekeräys.
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