UULA MAALINPOISTO					

UULA COLOR 2019

Tyyppi & Käyttökohteet
Vaaraton, lähes hajuton ja tehokas tapa poistaa vanhat maalit. Ei sisällä mm. metyleenikloridia, happoja, lipeää, haitallisia liuottimia tai parafiinia. Sopii useimpien maalien poistamiseen lähes kaikilta pinnoilta (esim. puu-, metalli-, betoni- ja mineraalipinnat). Voidaan
käyttää sekä sisä- että ulkopinnoille.
Tekniset tiedot
Tiheys n. 1,1 kg/l.
Riittoisuus
1–3 m²/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, maalityypistä ja pinnan laadusta.
Levitystapa ja käsittelyolosuhteet
Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (0,21”–0,31” kokoinen suutin ja 40–50° asteen ruiskutuskulma). Lämpötila –8°C–+28°C.
Pakkauskoko
1 l, 3 l ja 10 l.
Ohenne
Ei ohenneta.
Työvälineiden puhdistus
Pesu lämpimällä vedellä.
Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. EI SAA JÄÄTYÄ! Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Syntynyt maalinpoistojäte on toimitettava
ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
Paloluokitus
Ei syttyvää.
Käyttöohjeet
- Sekoita tuote ennen käyttöä ja tee koe pienelle alueelle nähdäksesi tuotteen vaikutus
vanhaan maalipintaan ja alustaan. Tuote saattaa vaurioittaa joitakin muovilaatuja.
- Levitä paksu kerros maalinpoistoainetta. Vaikutusaika on 1–12 tuntia riippuen maalityypistä, maalikerroksien lukumäärästä ja paksuudesta. Aineen voi antaa vaikuttaa myös
yön yli.
-Pehmennyt maalipinta voidaan poistaa kaapimella tai teräsharjalla. Ulkopinnoilta helpoiten korkeapainepesurilla tai kuumavesipainepesurilla (60–90°C). Pestessä on tärkeää aloittaa alhaalta ja edetä ylös.
- Maalinpoisto poistaa kerralla jopa yhdeksän maalikerrosta, ellei väliin pääse syntymään
kuplia, jolloin maalinpoistoaineen imeytyminen estyy. Käsittelyn voi toistaa tarvittaessa.
- Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa ja tuulisella säällä. Mikäli joudut työskentelemään ko. olosuhteissa, peitä pinta muovikelmulla aineen haihtumisen estämiseksi.
- Hio pesty ja kuivunut pinta hiekkapaperilla.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalinpoiston aloittamista.
Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan
karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista,
jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.
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