TEKNISK DATABLAD

STS 1-SPECIAL
Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til fjernelse af
gammel maling på facader. Tiksotropisk.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Specialprodukt til fjernelse af maling på murværk.
Opløser oliemaling og de fleste plastbaserede
facademalinger. Kan også anvendes på træhuse til
fjernelse af plastmaling. Neutralisering skal da
foretages på samme måde som ved anvendelse af
STS 1. Neutralisering på murværk er ikke
nødvendigt efter ordentlig afskylning med vand.
STS 1 Special er i primært udviklet til anvendelse i
kombination med KEIM silikatfarver. Eventuelle
saltdannelser sker i form af potaske, som også
findes i KEIM farvers bindemiddel.

3. PRODUKTEGENSKABER
Tiksotropisk. Normal skylning skader ikke kit eller
glas og heller ikke rødder på planter, græs eller
træer. Ren STS 1 Special bør ikke tørre ind på
glas. Biologisk nedbrydelig. Tør STS opløses og
skylles væk med rent vand.

3. INSTRUKTIONER
Test altid først på en eller flere prøveflader (10 x 15
cm). På huse anbefaler vi at foretage en prøve på
alle vægge, der skal behandles. Planlæg ud fra
testresultatet virketid og forbrug.
Rør grundigt om før brug.
Påføres med bred, flad pensel, f.eks. en anstryger
med kunstfiberhår. Egnet til højtrykssprøjtning.
Brug pumpe af rustfrit stål. Slanger med indvendig
nylonbelægning. Mundstykke med åbning 036”,
40 - 50º spredning.

Kontakt leverandøren for yderligere oplysninger
vedrørende sprøjtning.
STS påføres som en fyldig, meget tyk hinde.
Kemikalielaget skal være tykkere end det
malingslag, der skal fjernes, og altid så tykt, at
malingen ikke kan ses gennem STS-laget. Partier
med for tynde lag vil fremstå som lyse felter efter et
par timer. Læg et nyt STS-lag på disse felter oven
på det gamle.
Virketid:
Fra 30 min. til 30 timer, afhængigt af typen af maling
og tykkelse. Læg f.eks. STS 1 Special på om
aftenen og lad det virke til dagen efter. Malingen er
opløst, når du nemt kan skrabe ind til underlaget.
Begynd ikke at fjerne malingen for tidligt.
Ved stærk sol eller vind kan den opløste maling
tørre ind. Skyl i så fald overflade let med vand.
Kemikalierne
genaktiveres,
og
virketiden
forlænges.
Hvis den påførte overflade har nået at tørre ind før
fjernelsen, kan det være en god idé at fugte
overfladen grundigt og derefter vente 20-30
minutter, før selve fjernelsen påbegyndes.
På huse, hvor alders- og hårdhedsforskellen
mellem de forskellige farvelag er stor, kan det
yderste lag løsne sig så hurtigt, at det begynder at
glide uden på de underliggende lag. Så kan STS 1
Special miste grebet på væggen. (Se testflade).
Hvis dette sker, gør du følgende: Stryg STS 1
Special på i et tyndt lag og lad det sætte sig. Læg
derefter STS 1 Special i den ønskede tykkelse
uden på dette lag.
Opløst maling fjernes med koldt eller varmt vand,
f.eks. haveslange eller håndbruser og evt. en
skurebørste. På store flader er en højtryksspuler
mest effektiv. Vask malingen af nedefra og opefter.
Så længe der findes rester af olie og maling, vil
overfladen skumme, når den skylles med vand.
Skyl, indtil skumningen ophører. Ved arbejde med
højtryksspuler på større flader kan det i visse
tilfælde
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betale sig at vaske i felter oppefra og nedefter.
Behov for gentagen behandling kan forekomme.
Forbrug:
Forbrug: 1 – 3 m²/l.
Værktøjsrengøring:
Rengøres med varmt vand.
Fremmede tilsætningsstoffer:
For at bevare produkternes specielle egenskaber må man
ikke tilsætte nogen andre stoffer.

4. LEVERINGSFORM
Spande med 20 l.

5. OPBEVARING
I lukket spand på et tørt, køligt, men frostfrit sted.
Holdbart i ca. 8 måneder.

4. BORTSKAFFELSE
EU-affalds-ID-nr. 08 01 21.
Kun tomme emballager må indleveres til genvinding.

6. SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Flader, der ikke skal behandles, (glas, natursten,
keramik, træ osv.) skal beskyttes omhyggeligt.
Stænk på overflader, der ikke skal behandles, skal
omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt
øjne og hud mod stænk. Malingen har ætsende
egenskaber. Opbevares utilgængeligt for børn.
Bemærk venligst sikkerhedsdatablad.
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De angivne værdier og egenskaber er resultatet af intensivt
udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for
anvendelse såvel mundtlige som skriftlige skal fungere som hjælp ved
valg blandt vores produkter og er ikke bindende for os. Især befrier de
ikke køberen eller brugeren for forpligtelsen til med faglig omhu selv at
overbevise sig om vores produkters egnethed til det tiltænkte
anvendelsesområde. Generelle regler for byggeteknik skal følges.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis man alene benytter
dette datablad som vejledende behandlingsbeskrivelse og uden at
rådføre sig med nogen fra virksomheden. Med forbehold for ændringer,
der har til formål at forbedre produktet og dets anvendelse. Med
publicering af denne version mister tidligere versioner deres gyldighed.

