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BESKRIVNING AV PRODUKT
Remover är ett vattenbaserat tapetnedtagningsmedel med låg ytspänning för optimal genomvätning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Remover är ett bruksfärdigt tapetnedtagningsmedel för pappers-, väv- och sjögrästapet som är uppsatta med vattenlösligt tapetlim eller vävlim.

ARBETSBESKRIVNING
Vissa tapeter har ett fuktspärrande skikt, exempelvis förklistrade tapeter, tvåskiktstapeter samt målade tapeter, och skall därför
perforeras innan Remover appliceras. Lämpligt verktyg för perforering: Piggroller (använd inte Piggroller på gipsskiva). Applicera
Remover flödigt på väggen med roller eller högtrycksspruta. Låt medlet verka tills tapetskikten går att avlägsna lätt. Tiden till genomvätning beror på typ av tapet, antal tapetskikt, limsort mm. Genom att täcka väggytan (efter applicering) med tunn plastfolie, kan man förlänga verkningstiden. Lämpliga verktyg för nedtagningen: Tapetskrapa eller stålspackel. Tvätta bort kvarvarande rester av Remover från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt.
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Lösningsmedel

Vatten

Konsistens

Tixotrop, omrörs före användning

Färg

Brungul

pH

ca 8

Limåtgång

1-2 m²/liter beroende på material och appliceringssätt

Förtunningsmedel

Vatten. Bör ej förtunnas

Brandfarlig

Nej

Lagring

12 månader vid +10 till
+20ºC i obruten förpackning

Appliceringshjälpmedel

Roller eller högtrycksspruta

Arbetstemperatur

Ej under +18°C

Rengöringsmedel

Verktyg rengörs med ljummet vatten. Spill avlägsnas
med en fuktig svamp innan
intorkning.
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