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Professional  Tapetstrip

 
 
 
 
 
 
Produktbeskrivelse:
Nordsjö Professional Tapetstrip anvendes til effektiv opblødning
ved nedtagning af papirstapeter, strukturtapeter og lignende.
 
Behandling:
Perforér først tapetets overflade med en striprulle (pigrulle) eller
lignende værktøj. Nordsjö Professional Tapetstrip påføres
herefter med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtepåføring
fortyndes Tapetstrip 1:1 med vand.
Påfør Nordsjö Professional Tapetstrip ud på tapetet, i et jævnt
og fyldigt lag og lad det virke på overfladen i ca. 15-30 min.
Tapetet kan efter virketiden fjernes med en tapetstripper eller
stålspartel.
Ved flere eller grove tapetlag kan det være nødvendig at
gentage behandlingen.
 
OBS: Anvend ikke pigrulle eller lignende værktøj til perforering af
tapeter på gipsplader. 
 
Sikkerhed og Miljø:
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt
inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt
værktøj inden rengøring. Tom emballage og rester af produktet
afleveres til den lokale modtageordning.
Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af
materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der
dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god
ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som
åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se
sikkerhedsdatablad på www.nordsjoprofessional.dk

TEKNISKE DATA:
Type: Tapetfjerner/Oplbløder
Anvendelse: Inde
Rækkeevne/Forbrug: Ca. 3 m²/liter
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Emballage: 10 Liter
Rengøring af værktøj: Straks efter brug i lunkent
vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): Se sikkerhedsdatablad
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