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Tapetupplösare
Augusti 2015

Produktbeskrivning
Tapetupplösare kan användas till alla sorters
papperstapeter. Tapetupplösare blöter och löser snabbt upp tapeten.

Behandling
Skydda intilliggande ytor. Förbered tapeten med en tapetperforator
(rulle med piggar) alt. skär kryss i tapeten med en vass kniv.

Blandning: Späd 250 ml tapetupplösare med 5 L ljummet vatten.
Applicera blandningen med en svamp eller pensel. Låt verka 15 min.
Lossa tapeten från väggen med en bred spackelspade. Behandlingen
kan behöva upprepas om man har många lager tapeter som ska bort.

Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid
otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: 1,00 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Penetrationstid ca 15 min
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Pensel, svamp
Åtgång: räcker till ca 45 m2
Förpackning: 750 ml
Rengöring: Såpvatten/Vatten
Förvaras: Frostfritt
VOC 50 g/l  
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