ŚRODEK DO USUWANIA FARB GREEN PAINT STRIPPER
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ
OPIS
Green Paint Stripper od firmy Rust-oleum Europe jest bardzo skutecznym preparatem
rozpuszczającym/usuwającym wszystkie rodzaje farb oraz klei niezawierającym chlorku metylenu.
ZALECENIA STOSOWANIA
Green Paint Stripper jest zielonym środek do usuwania farb ze względu na przyjazną środowisku
formułę bez chlorku metylenu. W swojej skutecznej formule może być wykorzystywany do szybkiego
usuwania starych warstw jedno lub dwuskładnikowych farb lub klei. Idealny do zastosowania na
powłoki olejne, farb alkidowych, farb emulsyjnych, lakierów, a także farb dwuskładnikowych z
powierzchni metalu, podłoży mineralnych oraz drewnianych bez obawy o uszkodzenie powierzchni
bazowych.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Najskuteczniejszy zielony produkt do usuwania farb.
- Nie zawiera chlorku metylenu, biocydów, NMP, silnych kwasów oraz zasad.
- Szybko działający i wydajny.
- Wygodna formuła żelu, idealna do powierzchni poziomych i pionowych.
- Działa również w niskich temperaturach poniżej 0C.
- Usuwa zarówno farby jednoskładnikowe takie jak: oleje, bejce, lakiery jak i dwuskładnikowe jak
powłoki epoksydowe, poliuretanowe (wydłużony czas pracy na farbach dwuskładnikowych).
DANE TECHNICZNE
Wygląd: Przezroczysta, tiksotropowa, gęsta formuła żelu.
Skład: Specjalna mieszanina rozpuszczalników i wosku parafinowego.
Zawartość lotnych związków organicznych: 900 g/l
Czas schnięcia: zależy od warunków i temperatury otoczenia.
Punkt zapłonu: -30C
WYDAJNOŚĆ
Teoretyczna: puszka :250-500 g/m2 ≈ 2-4 m2/litr Aerosol: 2-3 m²
Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak ilość i rodzaj starych powłok
malarskich, kształtu i porowatości podłoża oraz od strat materiału podczas aplikacji.

SPOSÓB STOSOWANIA
Usunąć wszystkie luźne warstwy w jak największym stopniu, można delikatnie naruszyć górną
warstwę, aby ułatwić wnikanie środka do usuwania farb Green Paint Stripper.
Aby uwolnić możliwe ciśnienie w puszce, zaleca się ostrożnie ją otwierać.
Nałóż Green Paint Stripper gęstą, równomierną warstwą za pomocą pędzla (jednorazowy pędzel
płaski lub okrągły). Nie należy stosować syntetycznych pędzli. Pozostawić na 10 do 15 minut i
sprawdzić czy warstwy starej farby uległy rozpuszczeniu. Jeśli nadal warstwy farby pozostaną
nietknięte przykryć je ponownie środkiem do usuwania farb i pozostawić na kolejne 15 min. Czynność
w razie potrzeby ponowić, aż do rozpuszczenia wszystkich warstw farby. Stare warstwy usunąć za
pomocą szpachelki lub zeskrobać farbę. Grube warstwy niektórych (dwuskładnikowych) produktów
mogą wymagać dodatkowego czasu pracy środka Green Paint Stripper na powierzchni. Po usunięciu
starych warstw umyj powierzchnię np. środkiem czyszczącym (np. ND 14), lub przy użyciu wysokiego
ciśnienia (pary), spłucz świeżą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem
powłok malarskich.
ZASTOSOWANIE : AEROZOL
Trzymaj puszkę ok. 10-20 cm od podłoża. Nałóż jednolitą warstwę środka do usuwania farb, który po
aplikacji może mieć formę piany. Pozostaw na minimum 15 minut, a następnie sprawdź czy warstwy
starej farby uległy rozpuszczeniu za pomocą noża lub szpachelki. Grube warstwy niektórych
(dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego czasu lub nałożenia grubszej warstwy
materiału Green Paint Stripper. Po użyciu należy oczyścić powierzchnię środkiem czyszczącym /
odtłuszczającym, świeżą wodą lub benzyną lakową i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed
nałożeniem nowej warstwy farby.
WARUNKI STOSOWANIA
Temperatura powietrza, powierzchni i aerozolu w granicach +5C do +30C, wilgotność względna
poniżej 85%.
UWAGI
Środek do Usuwania Farb może uszkadzać materiały plastyczne, takie jak np. PCV, polistyren. W razie
wątpliwości należy wykonać test na małej powierzchni.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Nie stosować w pobliżu ognia, gorących powierzchni lub prac spawalniczych. Zakaz palenia. Stosować
wyłącznie na zewnątrz. Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie
znajdującymi się na puszce i ulotce.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamknięte puszki należy przechowywać przez 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5C do +30C.
Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą
producenta, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności
lub obciążeń finansowych, które mogłyby wynikać z niewłaściwego zastosowania produktów.
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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