TapetStrip

Casco TapetStrip løser effektivt opp
lim og klister, og gjør tapetfjerning
til en enkel oppgave. Kan brukes på
de fleste typer tapet.

TapetStrip 3429
Egenskaper:
Casco TapetStrip er en Ikke-alkalisk tapetfjerner som forenkler fjerning av papirtapet,
samt annen tapet med papirbakside.

Bruksanvisning:
Riv av så mye som mulig av eksisterende
tapet slik at kun papirbaksiden sitter på
veggen. Bruk deretter f eks en pigg rulle
for å perforere papiret som sitter igjen.

Tekniske data:
Basis:
Egenvekt:
Løsningsmiddel:
Konsistens:
Farge:
PH (10% i vann):
Forbruk:

Påføring: 250 ml Tapetstrip blandes i 5 l.
lunkent vann. Påfør rikelig med svamp
eller børste. La oppløsningen virke i minimum 15 minutter. Skrap bort tapeten med
en bred stålsparkel. Skyll til slutt med rent
varmt vann, og la tørke. Benytt egnet
verne-utstyr ved påføring.

Emballasje:
Oppbevaring:

Øvrige data:
Påføringstemp.:
Verktøy:
Forbruk:
Ventetid:
Lagring:
Emballasje:

Vannbasert ikke-alkalisk
1.0 kg/L
Vann
Tynt flytende
Transparent
6,5
750 ml rekker til maks.
150 m2 (avhengig av
antall lag og tapettype).
750 ml flaske
Ikke under 5 OC. 12 mnd
i uåpnet forpakning

Minst 10 OC
Svamp eller kost
Minst 0,1 kg/m2
Min. 15 minutter
Minst 2 år. Frostfritt
750 ml plastflaske

Øvrig informasjon:
Opplysningene som er gitt i denne brosjyren er orienterende og har til hensikt
å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder.
Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår
kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar
for de resultater som oppnås, med mindre
en reklamasjon skyldes feil ved et av våre
produkter.
For utførlig informasjon om produktene,
se produktinformasjonsbladet på
www.casco.no.

OPPLAG: 5000
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Helse og miljø:
Brannfare:
Ingen
Helsefare:
Ingen
Se også vårt HMS - datablad.

VARENR: 33024

Emballasje:
• 750 ml flaske

Artikkelnummer:
• 342954110

GTIN nr. detaljistpakning
17 311 980 137 960

Akzo Nobel Coatings AS
1411 KOLBOTN
Tlf: 66 81 94 00

BESSERSCHNITT

GTIN nr. forbrukerpakning
7 311 980 137 963

