FÄRGBORTTAGARE

Det här är ett vattenburet färgborttagningsmedel
för olje-, alkyd- och latexfärger och lacker på trä
och metall. Färgborttagare är en biologiskt nedbrytbar produkt som du kan använda både inomhus och utomhus. Den speciella konsistensen gör
att medlet inte rinner på stående ytor. färgborttagare etsar inte glas, aluminium eller galvaniserad plåt.
Produkten ska inte användas på linoleum, vinyl,
pvc eller andra plastytor.
BEHANDLA YTAN
Rör om i burken. Lägg på Färgborttagare med en
pensel, normalt 1–2 mm tjockt. Ju ﬂer färgskikt du
ska ta bort, desto tjockare skikt av Färgborttagare
lägger du på. Du kan låta medlet verka över natten
utan risk för att det torkar in. Verkningstiden beror
på färgtyp, antal färg-skikt, färgskiktets ålder och
temperatur. Vid en temperatur på +1 –20 °C tar det
normalt ca 30 minuter att lösa upp 1–2 lager färg, och
1–2 timmar att lösa upp 3–4 lager färg. Vissa färgtyper
kan ta betydligt längre tid, som t ex riktigt gammal
oljefärg. Fler än 5 skikt kan i vissa fall ta upp till 1
dygn att lösa upp.
Observera att det här är en temperaturkänslig produkt. Vid +10 °C är de ungefärliga verkningstider som
nämnts ovan dubbelt så långa.
TA BORT FÄRGEN
Ta bort den uppmjukade färgen med en stålspackel
eller färgskrapa. Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att ytan inte skadas. Om du har riktigt
gamla och tjocka färgskikt kan du behöva upprepa
behandlingen efter att du skrapat. De sista färgresterna tar du bort med en grön eller brun Scotch
Brite svamp och lite färgborttagare. Vid utsmyckningar eller proﬁler kan du även använda en kniv eller
nagelborste. Tvätta rent med vatten. Låt torka ordentligt.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
INNEHÅLLER

Borttagning av färg inom- och
utomhus
Används outspädd
Pensel
Vatten eller Penseltvätt
Glansfri
0,5-2 m2
Lägst +10°C
AQUA
BENZYL ALCOHOL
HYDROXY PROPYL STARCH
PHOSPATE
C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS
PROPYLENE GLYCOL
HYDROGEN PEROXIDE
PHOSPHORIC ACID
HYDROXYPROPYL CELLULOSE
POLYSORBATE 80
PARAFFIN

FÖRVARAS FROSTFRITT
För mer info se Alcros arbetsråd, broschyrer och
hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.
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