KARTA TECHNICZNA

NR.1 Środek do usuwania farb 2925

OPIS
RUST-OLEUM NR.1 Środek do usuwania farb w aerozolu 2925 jest materiałem rozpuszczającym stare
farby. Bez zawartości chlorku metylenu.

ZALECANE STOSOWANIE
RUST-OLEUM NR.1 Środek do usuwania farb 2925 przeznaczony jest do szybkiego usuwania starych
farb. Nadaje się do usuwania wszystkich rodzajów farb olejnych, ftalowych, farb emulsyjnych, lakierów
i większości materiałów malarskich dwuskładnikowych z powierzchni metalowych, mineralnych
i drewnianych. Ponieważ produkt ten nie zawiera żadnych kwasów lub zasad.

DANE TECHNICZNE
Postać:

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
Info.nl@ro-m.com

Biała, spieniona warstwa

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Zużycie
Zużycie teoretyczne:
Zużycie praktyczne:

2 - 3 m² na aerozol
zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość
substancji
zanieczyszczających,
ukształtowanie
powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
Info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usunąć na ile to możliwe luźne stare powłoki za pomocą szpachli lub zdzieraka.

SPOSÓB UŻYCIA
Zdjąć pokrywkę. Wstrząsnąć energicznie przed użyciem. Utrzymywać pojemnik w odległości 10 -20cm
od podłoża. Aplikować równomierną, spienioną warstwę Preparatu 2925. Odczekać minimum 15 minut,
a następnie usunąć starą powłokę za pomocą szpachli lub skrobaka. Grube powłoki niektórych
(dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego traktowania. Po użyciu, oczyścić
powierzchnię za pomocą preparatu czyszcząco – odtłuszczającego, świeżą wodą lub benzyną lakową
i wysuszyć całkowicie przed nałożeniem powłoki.

WARUNKI APLIKACJI
Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%,
a temperatura powietrza, podłoża i aerozolu od +10C do +35C.

UWAGI
Przy powierzchniach pokrytych farbami konieczne jest przeprowadzenie testu zgodności. Środek 2925
może oddziaływać na materiały plastyczne, takie jak PVC, polistyren. W razie wątpliwości
przeprowadzić test na małej powierzchni.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamknięte puszki można przechowywać 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5C do +35C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust -Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

