UULA FÄRGBORTTAGNINGMEDEL

UULA COLOR 2020

Typ
Ofarligt, nästan luktfritt och effektivt sätt att avlägsna gamla färger.
Geléartat, grönaktigt färgborttagningsmedel.
Innehåller inte bl.a. metylenklorid, syror, lut, skadliga lösningsmedel eller paraffin.
Användningsområden
För borttagning av de flesta färger på nästan alla slags ytor, t.ex. trä-, metall-,
betong-, och mineralytor. Uula Färgborttagningsmedel kan användas både för
utomhus- och inomhusytor.
Teknisk information
Densitet ca 1,1 kg/l.
Åtgång
1–3 m²/l beroende på typ av färg och underlaget och antalet färgskikt.
Applicering och appliceringsförhållanden
Pensel, rulle eller högtrycksspruta (sprutmunstycke 0,21”– 0,31” och insprutningsvinkel 40–50°). Temperatur -8°C– +28°C.
Förpackningsstorlek
1 l, 3 l och 10 l.
Förtunningsmedel
Behöver inte förtunnas.
Rengöring av arbetsredskap
Med varmt vatten.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter
Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. FÅR INTE FRYSA!
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall..
Brandskyddsklass
Ej antändlig.
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Anvisningar
*Blanda Färgborttagningsmedlet före användningen.
* Prova först på en mindre yta för att försäkra dig om att produkten är lämplig
för den gamla färgytan och underlaget.
Medlet kan skada några plastytor.
* Lägg på ett tjockt skikt med Färgborttagningsmedel.
*Verkningstiden är 1–12 timmar beroende på typ av färg,
antalet färgskikt och färgtjocklek.
*Färgborttagningsmedlet kan tillåtas verka även över natten,
varefter det är helt absorberad.
*Ta bort den uppmjukade färgen med en skrapa,
stålborste eller utomhus lättast med högtryckstvätt,
även med varmt vatten (60–90°C).
*Det är mycket viktigt att börja tvätta nedifrån och upp.
*Färgborttagningsmedlet avlägsnar t.o.m. 9 lager färg i samma borttagning om
det inte utvecklas bubblor emellan, då absorptionen av färgborttagningsmedlet
förhindras. Upprepa behandlingen vid behov.
*Undvik behandling i direkt solsken eller kraftig vind.
Om du måste arbeta under sådana förhållanden, lägg en plastfolie över ytan
för att förhindra att medlet torkar ut.
*Slip tvättad och torkad yta med slippapper.
*Avfall med färgresterna bör föras till den kommunala insamlingen för
problemavfall.
*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare
innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat
på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på
högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.
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