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BIOCOMB MAALINPOISTOAINE PRO

Erityisesti ammattilaisille, ulkokäyttöön suunniteltu maalinpoistoaine. Poistaa kaikki maalikerrokset kerralla.
Tuote sopii sekä nopeaan että hitaaseen maalinpoistoon. Avoin aika levittämisen on jälkeen 15 min-24 tuntia, siis voidaan sivellä tänään julkisivun pintaan ja pestä painepesurilla seuraavana päivänä pois. Tuote on vesiliukoinen.
Tuote ei sisällä metyleenikloridia, NMP:tä tai sitruunahappoa. Sivele tänään
julkisivun pintaan ja pese painepesurilla huomenna pois, Aloita aamulla ja
pese iltapäivällä. Helposti veteen liukeneva. Pro on erityisen hyvä lakkojen,
alkydi –ja muovipintaisten maalien poistoon. Sopii myös graffitien poistoon.
KÄYTTÖOHJE: Tee aina ensin koepoisto pienellä alueella, jolloin selviää
kuinka kauan aineen täytyy vaikuttaa ennen kuin voi aloittaa mekaanisen
poiston tai pesun. Samalla saat arvioitua menekin, usein litralla poistaa noin
1-3 m2. Poistettavan aineen koostumus ja kerrosten paksuus vaikuttavat kulutukseen ja vaikutusaikaan oleellisesti.Suojaa hyvin alueet, joihin ei haluta
maalinpoistoainetta. Levitä geeli alhaalta ylöspäin työskennellen, huuhtele
ylhäältä alaspäin. Anna vaikuttaa. Vaikutusaika alkaa 15 min kuluttua, mutta
saattaa tarvita useita tunteja (max 24h). Kun ensimmäinen maalipinta
kuplii on maalinpoistoaine valmis. Poista skrapalla, korkeapainepesurilla tai
puutarhaletkulla ja harjalla. Huuhtele hyvin haalealla vedellä. Toista käsittely
tarvittaessa.
LEVITYS: Sively, telaus tai ruiskutus. Levitys paksusti, jotta aine ei kuivu
pintaan. Pro imeytyy hitaasti maalikerroksiin pehmentäen ne kaikki kerralla.
Älä kaavi tai huuhtele ennen kuin olet saavuttanut halutun pinnan. Odota ja
anna maalinpoistoaineen tehdä työ. Pesu on tehtävä ennen kuin 24 tuntia
täyttyy. Tarvittaessa se voidaan uusia päälle.
Huom! Pro maalinpoistoaineen kanssa ei saa käyttää lämpöä maalinpoistoon samanaikaisesti. Ei lämpöpuhaltimia, infrapunalämmittimiä ym.!
Tuote voi leimahtaa. Maalinpoistoaine on ekologinen mutta kerää talteen
irtoavat maalijätteet koska ne eivät ole ekologisia. Maalinpoistojäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen, jos se sisältää paljon maaliainesta.
RIITTOISUUS: 1 l riittää n.1-3m2 käsittelyyn, riippuen maalityypeistä ja maalikerrosten paksuuksista. Säilytä
alkuperäispakkauksessa, viileässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä.

SUOJAUS: KÄYTÄ AINA SOPIVIA HENKILÖSUOJAIMIA:SUOJAKÄSINEITÄ,
SUOJALASEJA, SEKÄ HENGITYSSUOJAIMIA.
PAKKAUSKOOT: 0,75L, 5L, 20L tilaustuotteena
Lisätietoja: www.sokeva.fi
Käyttöturvatiedote: www.sokeva.fi

