Teknisk datablad

STS 8

Anvendelsesområde:
STS 8 er et produkt som bør testes på lik linje som de andre STS produktene.Størst effekt på
akryl, latex, polyuretane og epoxymalinger.
Produktegenskaper:
Nyutviklet vannbasert produkt som i hovedsak består av vann, dibasiske estere og
benzylalkohol.
Emballasje:
Plastspann 20 L
Oppbevaring:
Oppbevares frostfritt. Holdbarhet ca 12 mndr.
Bruksanvisning:

.

STS 8 omrøres godt før bruk.

. Sett alltid prøve først.
Prøvesettingen må utføres på flere steder (hver prøve ca 10 x 15 cm). Dette må gjøres på
alle vegger, hvis det er et hus som skal renses.

. For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, foreslår vi bruk av en flat pensel med
naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 8 og bli ødelagt.
. STS 8 er velegnet for høytrykkssprøyting. Dyse 021ʺ - 031ʺ, og spredningsvinkel på 40-50°.

. STS 8 legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingsfjerner bør være
tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er
tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør disse feltene mer STS 8 om nødvendig.

. Virketid: fra 30 min. til 30 timer, avhengig av type maling og malingslagets tykkelse.
Det er vanlig å legge på STS 8 om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er
Ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Start ikke for tidlig med
Fjerningen.

. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 8 flere ganger fordi de ytterste
Malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 8 og malingen under.

. Et alternativ kan være å tildekke kjemikaliet med plast for å redusere effekten av svelling.
Dette gir økt virketid og effekt.
. Oppløst maling kan fjernes med en skrape, børste kombinert med varmt vann.
. Ved vask , begynn nedenfra og oppover.
. Forbruk: 1 liter til 1 -3 m².
. Rengjøring: rengjør utstyret med (varmt) vann.

Sikkerhetstiltak:

.
.
.
.

Bruk vernehansker.
Hvis STS 8 kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll godt med vann.
Ved svelging, kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatablad.
Les HMS – datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).

