STONETECH Epoxy Stripper
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5.UNDERLAG
På alle underlag av flis, naturstein og mur.
6.FORBRUK
Normalt ca. 0,12 liter/m2
1.0 liter rekker til ca. 8.0m2
3.8 liter rekker til ca.30.0 m2

1.PRODUKT NAVN
STONETECH Epoxy Stripper
2.PRODUSENT
LATICRETE Norge AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
www.laticrete.no

7. PÅFØRING
Rist godt før bruk. Produktet skal ikke fortynnes.
Påfør et lag med STONETECH Epoxy Stripper
over område med en pensel. Umiddelbart fjern masse
med en våt klut på de steder som ikke skulle renses for å
unngå skade. La produktet være på underlaget etter
følgende tabell hvor lenge siden sist rengjøring
3 minutter etter 1 dag, 5 minutter etter 7 dager og 10
minutter over 7 dager. Ikke la produktet tørke på overflaten. Gjør den det, påfør mer
for å beholde overflaten fuktig. Gni område med en nylon
børste. Det kan påføres vann for lettere å fjerne fugesløret. Tørk opp med en ren tørr klut. Tilslutt renses overflaten med rent vann.

3.PRODUKTBESKRIVELSE
STONETECH Epoxy Stripper er en hurtig virkende
vann basert rensemiddel for rensing av overflater hvor
man har fuget med epoxyfug.Kan brukes på vegg og gulv
grunnet en tykk viskositet. Produktet er også effektivt på
eldre fugeslør som ikke ble ordentlig rengjort ved første
fuging.
Kan brukes utendørs.

8.EMBALLASJE
1 liter og 3.8 liter.

4.FORDELER
. Fjerner epoxy slør på 10 minutter
. Vannbasert formula
. Gel konsistens. Bra på både vertikale og
horisontale flater.
. Ikke brennbart og liten lukt.

11. TEKNISKE DATA
Konsistens
Gel
farge		
Hvit til lys grønn
Lukt
Sitron
pH		
4

9.LAGRING
2 år i uåpnet emballasje.
10.VOC INNHOLD
11.4%
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