
     

                                                   RUST-OLEUM MATHYS 

                                                                 best solutions in paints & coatings  

 

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring.    
De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.    
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår 
ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266  
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PRODUKT DATA           PAINT STRIPPER (i pastaform)                                                                                                                                                                                                                                                           
 

BESKRIVELSE 
RUST-OLEUM Paint Stripper er et yderst effektivt lakfjerningsmiddel uden Methylenchlorid.   

 
ANVENDELSE 
RUST-OLEUM Paint Stripper anvendes til at fjerne gamle malingslag og lim. Fjerner alle typer olie- og 

alkydbaserede malinger, emulsionsmalinger, lak og de fleste to-komponente produkter fra metal, træ  
og andre mineralske overflader. 
Produktet indeholder ikke Methylenchlorid, syrer, alkalier, NMP, biocider eller andre skadelige stoffer. 
Angriber ikke metal, træ og andre mineralske overflader. 

 
TEKNISKE DATA 
Udseende: Klar, thixotropisk 

Sammensætning: Speciel blanding af opløsningsmidler og paraffin voks 

  

Mal-kode: 2-3 
 

Rækkeevne 
Teoretisk: 250 – 500 g/m² ~ 2 – 4 m²/ltr. 

Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom malingstype, malingslagtykkelse,   
overfladens tilstand samt materialespild under arbejdet. 

 
OVERFLADEFORBEREDELSE 
Løstsiddende maling skrabes af så godt som muligt. 
 
BRUGSANVISNING 
Låget åbnes forsigtigt så eventuelt tryk frigøres. RUST-OLEUM Paint Stripper påføres i et tykt og jævnt 
lag med pensel af naturhår. Lad virke i 10 - 15 minutter og fjern opløst maling med skraber el. lign.  
Eventuelle tykke lag (to-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens overfladen med rengø- 
ringsmiddel, ved højtryks(damp)rensning eller rent vand og lad tørre helt inden påføring af maling. 
 

 ARBEJDSBETINGELSER 
 Luft-, overflade- og materialetemperatur mellem 5 og 25°C, luftfugtighed max. 85%. 

 
 BEMÆRK 
 RUST-OLEUM Paint Stripper kan angribe plastik som f.eks. PVC samt polystyren. I tvivlstilfælde  
 anbefales det at lave en prøve. 

 
SIKKERHEDSINFORMATION 
Brug ikke produktet i nærheden af åben ild, varme overflader eller svejsearbejde. Rygning forbudt 
under arbejde med produktet. Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.  

 
HOLDBARHED / OPBEVARING 
1 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt  
og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C. 
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