TEKNINEN ESITE

STS 7M maalinpoistoaine
1. TUOTEKUVAUS
Liuoteainepohjainen puhdistusaine poistamaan
maalia mineraalisilta pinnoilta kuten rappaus-,
betoni- ja tiilipinnoilta. Tuote soveltuu lisäksi
puupinnoille sekä sisäpinnoilla käytettäväksi, joilla
vedellä pinnan pesu/huuhtelu ei onnistu. Poistaa
myös tehokkaasti maalia metallipinnoilta.

2. KÄYTTÖKOHTEET
Tuote soveltuu käytettäväksi ulko- ja sisäpinnoilla.
Maalinpoistoaine soveltuu myös kohteisiin, joissa
on normaalia korkeammat ympäristövaatimukset.
Tuote soveltuu erityisesti sideaneeltaan
orgaanisten maalien poistamiseen kuten akryyli- ja
lateksipohjaiset maalit. STS 7M on lähes hajuton.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET
Tuote on pastamainen, tiksotrooppinen. Tuote ei
vahingoita kasvien, ruohon tai puiden juuristoja.
Mikäli STS 7M pinta lämpimän sään tai tuulen
johdosta kuivahtaa, tulee kuivuneeseen pintaan
sivellä uusi kerros, jonka jälkeen pinta kostutetaan
kevyesti vedellä. Tuote pysyy aktiivisena, kun se on
kosteana.

4. ASENNUSOHJE
Sekoita STS 7M huolellisesti ennen käyttöä. Koesta
poistettavaan pintaan aina ennen varsinaista
käyttöä. Koestus pitää tehdä kaikille pinnoille
(julkisivuille), joista maalia on tarkoitus poistaa.
Tuote suositellaan siveltävän leveällä, litteällä
luonnonkuituisella siveltimellä. STS 7M saattaa
liuottaa keinokuidusta valmistettuja siveltimiä.
STS 7M voidaan myös levittää korkeapainemaaliruiskulla. Suutin 021” – 031” ja viuhkan kulma 40–
50º.
Asenna STS 7M poistettavaa maalikerrosta
huomattavasti paksumpana kerroksena. Mikäli STS
7M kerrospaksuus ei ole riittävä, ovat liian ohuet
kerrokset sävyltään vaaleampia, jolloin
kerrospaksuutta on lisättävä.
Tuotteeseen ei saa lisätä mitään vierasta
kemikaalia tai ainetta.

5. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

6. VAIKUTUSAIKA
Vaikutusaika riippuu mm. poistettavasta maalista
ja maalin paksuudesta ollen 30 minuutista 30
tuntiin. STS 7M voidaan asentaa illalla ja annetaan
sen vaikuttaa seuraavaan päivään. Tuote ei saa
kuivahtaa. Poistettava maali on täysin liuennut,
kun sen voi kevyesti poistaa kaapimalla pohjaan
saakka.
Maalin poistamista ei pidä aloittaa liian aikaisin.
Erittäin paksuja maalikerroksia poistettaessa
saatetaan joutua lisäämään maalinpoistoainetta
muutaman kerran. Ylin maalikerros saattaa paisua,
jolloin maalinpoistoaine ei pääse irtoavan ylimmän
pintakerroksen takia vaikuttamaan sen alla oleviin
maalikerroksiin. Mikäli näin on, niin voidaan peittää
muovikelmulla maalinpoistoaineella käsitelty alue.
Tällöin maalin paisuminen vähenee ja
maalinpoistoaineen vaikutus tehostuu.
Mikäli maalinpoistokäsittely toistetaan, on pinnan
oltava täysin kuiva ennen uuden maalinpoistokerroksen asentamista. Liuennut ja irronnut maali
voidaan poistaa lämpimällä vedellä (40˚C – 90˚C)
ja kaapimalla sekä lisäksi juuriharjalla
hankaamalla. Poistettaessa maalia pesemällä
aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin. Puupinnat
viimeistellään neutraloimalla esimerkiksi
etikkahappoliuoksella.

7. KULUTUS
Viitteellinen menekki; 0,3 - 1 l/m2

8. TYÖTURVALLISUUS
Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä
erikseen.
9. TYÖKALUJEN PUHDISTAINEN
Heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä.

10. TOIMITUSMUOTO
20 litran astia
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Työskentelyn aikana on käsiteltävän pinnan ja
ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C.
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TEKNINEN TUOTE-ESITE – KEIM STS 7 M

11.VARASTOINTI JA SÄILYVYYS
Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta,
sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

12. HÄVITTÄMINEN
EU-jätteen käsittely ID numero 08 01 21.
Ainoastaan tyhjät, puhdistetut, pakkaukset
voidaan kierrättää.

13. NEUVONTA
Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:
Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

14. Vastuu

KEIM SUOMI
Insinööritoimisto Sulin Oy
09 3505 700
www.sulinoy.fi
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Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu
rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

