
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes produkts krāsas noņemšanai iekšdarbos un ārdarbos. Bioloģiski sadalās un ir
gandrīz bez aromāta. Aizstāj krāsas noņēmējus, kas balstīti uz hlorūdeņražiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Koka, metāla, betona un minerālās virsmas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Lateksa, alkīda, epoksīda un eļļas krāsu noņemšanai. Nav piemērots plastmasas, stikla šķiedras
vai gumijas virsmām.
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

PatēriņšPatēriņš 0.5 - 1 m²/l, atkarībā no noņemamās krāsas kārtu skaita, kvalitātes un tipa.

IepakojumiIepakojumi 1 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāšana ar izsmidzinātāju. Uz mazām virsmām var uzklāt ar otu vai rullīti.
Atmiekšķētu krāsas plēvi var noņemt, piemēram, ar tērauda skrāpi vai mazgājot ar
spiedienu. Lai redzētu iedarbību uz veco krāsas pārklājumu un virsmu, vispirms
jāveic pārbaude uz neliela laukuma. Iedarbības laiks: 2-8 stundas. Maalinpoisto
iedarbības laiks ir atkarīgs no noņemamās krāsas tipa un plēves biezuma.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.02 kg/l ISO 2811

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Plastmasas un citas virsmas, kuras netiks apstrādātas, pārklāt, lai pasargātu no krāsas noņēmēja šļakatām. Šļakatas nekavējoties
notīrīt ar ūdeni.

Uz mazām virsmām izlej Maalinpoisto un izliedē ar otu, rullīti vai lāpstiņu. Lai novērstu krāsas noņēmēja izgarošanu, īpaši sausā un
saulainā vai vējainā laikā, virsma pārklāt ar caurspīdīgu, cieši pieguļošu plēvi, celtniecības iepakojumu vai tamlīdzīgu materiālu.

Uz lielām virsmām Maalinpoisto uzklāj ar uzsmidzināšanu. Smidzināšanu var veikt tieši no oriģinālā iepakojuma. Izsmidzinātāja
sprausla 0.021” vai lielāka. Smidzināšanas laikā lietot cimdus un aizsargbrilles. Uzmanību: ja krāsas noņēmējs uzklāšanas laikā sāk
„slīdēt”, uzsmidzināt plānu kārtiņu un atstāt uz dažām minūtēm, pēc tam var turpināt smidzināšanu kā parasti.

Maalinpoisto iedarbības laiku un tā efektivitāti ietekmē krāsas tips un kārtas biezums, kā arī laika apstākļi. Ietīšana plēvē procesu
paātrina. Izvairīties strādāt tiešos saules staros vai lielā vējā.

Ja krāsas paliekas ir kļuvušas šķidras vai to ir ļoti daudz, tās jānogādā vietējā bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Virsmu rūpīgi
nomazgāt ar karstu ūdeni un suku vai raupju sūkli; ja darbu veic ārā, var izmantot arī spiediena mazgātāju. Pirms pārkrāsošanas
virsmu nožāvēt. Pirms krāsošanas notīrīt arī uz tērauda virsmas izveidojusies rūsa.

Ja krāsa tiks noņemta no lielas virsmas (piemēram, metāla jumta), pirms darba uzsākšanas iepazīties ar vietējo likumdošanu
attiecībā uz krāsas noņemšanu un atkritumu iznīcināšanu. Vairumā gadījumu ir nepieciešams noteikt arī noņemamās krāsas tipu un
kaitīgās vielas (tādas kā smagie metāli), kuras krāsa var saturēt un ir kaitīgas no darba aizsardzības un vides aizsardzības
viedokļa. Veicot krāsas noņemšanas darbus no lielām virsmām, lai noteiktu Maalinpoisto iedarbības laiku un patēriņu, plānošanas
stadijā ir ieteicams veikt pārbaudi uz izmēģinājuma laukuma.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara
jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  benzilspirts. UZMANĪBU.UZMANĪBU. Kaitīgs ieelpojot. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta
uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus.
Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai veselības
aizsardzības speciālistu, ja jums ir slikta pašsajūta.
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