TEKNISKT DATABLAD

STS 1-SPECIAL
Starkt alkaliskt rengöringsmedel för borttagning av
gammal färg på betonghus. Tixotropisk. Vanlig
sköljning skadar inte kitt eller glas och inte heller
rötterna på växter, gräs eller träd. Ren STS 1
Special bör inte torka in på glas. Biologiskt
nedbrytbar. Torr STS löses upp och spolas bort
med rent vatten.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna Specialprodukt för färgborttagning på
murverk. Löser oljefärg och de flesta plastbaserade
betongfärger. Kan även användas på trähus för
borttagning av plastfärg. Neutralisering måste då
göras på samma sätt som vid användning av STS
1. Neutralisering på murverk är inte nödvändigt
efter ordentlig avsköljning med vatten. STS 1
Special är i första hand utvecklat för användning i
kombination med Keim silikatfärger. Eventuella
saltbildningar sker i form av pottaska som också
finns i Keimfärgernas bindemedel.

3. PRODUKTEGENSKAPER
Tixotropisk. Vanlig sköljning skadar inte kitt och
glas, och inte heller rötter på växter, gräs eller träd.
Ren STS 1 Special bör inte torka in på glas.
Biologiskt nedbrytbar. Torr STS löses upp och
spolas bort med rent vatten.

4. INSTRUKTIONER
Testa alltid först på en eller flera provytor (10 x 15
cm). På hus rekommenderar vi att göra prov på alla
väggar som ska behandlas. Planera utifrån
testresultatet verkningstid och förbrukning.
Rör om ordentligt före användning.
Appliceras med bred, platt pensel, t.ex. en
betspensel med konstfiberborst. Lämpar sig till
högtryckssprutning. Använd pump av rostfritt stål.
Slangar med invändig nylonbeläggning. Munstycke
med öppning 036, 40 - 50º spridning.

För mer information angående sprutning, kontrakta
leverantören.
STS läggs på i en fyllig, mycket tjock hinna.
Kemikalielagret ska vara tjockare än det färglager
som ska tas bort och alltid så tjockt att färgen inte
syns igenom STS-lagret. Partier med för tunna
lager kommer att framstå som ljusa fält efter ett par
timmar. Lägg ett nytt STS-lager på dessa fält
ovanpå det gamla.
Verkningstid:
Från 30 min. till 30 tim. beroende på typ av
målarfärg och tjocklek. Lägg t.ex. på STS 1
Special på kvällen och låt det verka till dagen efter.
Målarfärgen är färdigupplöst när du lätt kan skrapa
in till underlaget. Börja inte ta bort färgen för tidigt.
Vid stark sol eller vind kan den upplösta
målarfärgen torka. Duscha i så fall ytan lätt med
vatten.
Kemikalierna
återaktiveras
och
verkningstiden förlängs.
Om den applicerade ytan har hunnit torka före
borttagningen kan det vara bra att fukta ytan
ordentligt och sedan vänta 20 till 30 minuter innan
man börjar med själva borttagningen.
På hus där ålders- och hårdhetsskillnaden är stor
mellan de olika färglagren kan det yttersta lagret
lösa sig så fort att det börjar glida utanpå de undre
lagren. Då kan STS 1 Special förlora fästet mot
väggen. (Se provyta). Om detta händer, gör du
följande: Stryk på STS 1 Special i ett tunt lager och
låt det sätta sig. Lägg därefter STS 1 Special i
önskad tjocklek utanpå detta lager.
Upplöst färg tas bort med rent kallt eller varmt
vatten, t.ex. trädgårdsslang eller handdusch och
ev. en skurborste. På stora ytor är en
högtryckstvätt
mest
effektivt.
Tvätta
bort
målarfärgen nedifrån och upp. Så länge som det
finns rester av olja och färg kommer ytan att
skumma när den spolas med vatten. Skölj tills
skummandet
upphör.
Vid
arbete
med
högtryckstvätten på större ytor kan det i vissa fall
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löna sig att tvätta i fält uppifrån och ned.
Behov av upprepad behandling kan förekomma.
Förbruk:
Förbrukning: 1 – 3 m²/l.
Verktygsrengöring:
Rengörs med varmt vatten.
Främmande tillsatser:
För att bibehålla produktens särskilda egenskaper får inga
andra ämnen tillsättas.

5. LEVERANSFORM
Burk om 20 l.

6. FÖRVARING
I försluten burk på torrt, kyligt, men frostfritt ställe.
Hållbart ca 8 månader.

7. BORTSKAFFELSE
EU-avfalls ID nr 08 01 21.
Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR
Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten,
keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor,
som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp
med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och
huden mot stänk. Färgen har etsande egenskaper.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad
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Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt
utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer
för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra
produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen
eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet
själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda
användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.
KEIMfråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning
endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från
företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra
produkten eller dess användning. Med publicering av denna version
förlorar tidigare versioner sin giltighet.

