TUOTESELOSTE

FT-Kortti

1114 Fintex Tapetinirrotusaine
Tuote

Vesipohjainen valmis tapetinirrotusaine, hyytelömäinen kirkas liuos.

Soveltuvuus

Irrotusaine tapeteille, jotka ovat kiinnitetty selluloosa- tai tärkkelysliisterillä. Paperi- ja non-woventaustaisten tapettien irrotukseen.

Ominaisuudet

1114 Tapetinirrotusaineen ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•

valmis liuos
vesipohjainen ja myrkytön
hyytelömäinen koostumus
pitkä avoin aika ja tehokas
ei sisällä pehmittimiä
liuotteeton ja mietotuoksuinen.

Tekniset tiedot
Tiheys

1,00g/ml

Varastointi

36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä.

Riittoisuus

3-6 m2 / l

Työskentelyaika

Olosuhteet +20⁰C, RH 50%. n. 15-60 min.

Käyttöolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli + 15⁰C, mutta alle + 25⁰C, ilman kosteus alle 50 %.

Lämpötilankesto

Ei määritelty.

Viskositeetti

Ei määritelty.

Kuljetuslämpötila

Suojeltava jäätymiseltä.

Työvälineet

Tela tai pensseli.

Ohenne

Vesi.

Työvälineiden pesu

Vesi ja saippua.

Pakkauskoot

5L muoviastia.

Käyttöohjeet
Käsittelyohje

Levitä tapetinirrotusaine telalla tai pensselillä irrotettavan tapetin päälle siten että tapetti kostuu
kauttaaltaan. Anna tapetin vettyä tapetin imukyvystä riippuen 15 - 60 min. Kun tapetti on turvonnut
ja alkaa irrota alustastaan, voidaan aloittaa tapettivuotien poistaminen. Mikäli vanhoja
tapettikerroksia on useita, toistetaan käsittely tarvittaessa. Mikäli tapetissa on kalvomainen pinta,
tapettia voidaan viillottaa tasaisesti 5-10 cm välein tai niitä voidaan karhentaa hiomalla imeytymisen
nopeuttamiseksi.
Palstautuvista tapeteista poistetaan pintakerros läpivettymisen varmistamiseksi. HUOM! Suojaa
kosteudelle arat lattia- ym. materiaalit käsittelyn ajaksi. Huoneen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan
kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila +15- +25 C ⁰C. Anna tapetinirrotusaineen
lämmetä samaan lämpötilaan.
FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai menetelmiin, vastaamme
vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen.
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai
tarkoitusta.
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Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen
tapetinirrotusaine toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat astiat voidaan
toimittaa kierrätykseen. Kuivunut tapetinirrotusaine on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus

Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Ei ole helposti syttyvä.

Kuljetus

Lämminkuljetus.
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