Interiør

DILUNETT ®

Produktbeskrivelse

DILUNETT® er en kraftig, vannoppløselig, løsemiddelfri malingsfjerner som vil fjerne enhver oljeeller alkydbasert maling, lakk eller beis. Krever ingen tilsyn eller umiddelbar fjerning av oppløst
finish da den ikke fordamper. DILUNETT® fjerner opptil 8 strøk i en operasjon. Passer for nesten alle
overflater, inkludert tre, metall, plast og GRP. DILUNETT®’s ”gelkonsistens” sørger for at den ikke
siger/renner, noe som gjør den ideell for vertikale overflater og gips eller tredesign. Enkel påføring.
DILUNETT® løser opp maling i den minste fordypning og på den fineste detalj, mykgjør alle sjiktene
for enkel fjerning. DILUNETT® er ikke brannfarlig. DILUNETT® er trygg å bruke i dårlig ventilerte
eller innestengte områder.

Egenskaper

•
•
•
•
•
•
•
•

Løsemiddelfri - Ingen giftige gasser.
Ikke-brennbar - fjernes enkelt med vann.
DILUNETT® kan brukes på alle flater, unntatt aluminium.
Skader ikke plast. Sikker bruk på gelcoat.
Fjern opptil 8 strøk i en operasjon.
Vil ikke påvirke tokomponent eller varmeherdende maling, polyuretan maling og lakk.
Fordamper ikke - Lang, aktiv virketid.
Lett å påføre ”Gel” - renner ikke.

Bruksområder

•
•
•
•

For utvendig bruk.
Fjerner lakk, beis, maling...
Fungerer på metall**, tre**, plast, gelcoat, stein, sement...
Horisontale eller vertikale flater.
** Se ”Begrensninger”

Tekniske data

Viskositet: Tykk (konsentrat).
Spesifikk vekt: N/A.
Form: Væske.
Antennelighet: Ikke brannfarlig.
Flammepunkt: N/A.
Holdbarhet: 12 måneder uåpnet.
Emballasje størrelser: 1L, 2.5L, 15L.
Utseende og lukt: kremet, kaustisk soda-lukt.
Gjennomsnittlig arbeidstid:
Alkyd; oljemaling, Beis og lakk

1 strøk

2 strøk

3 strøk

10 - 15 min.

10 - 30 min.

30 - 45 min.

Akryl; maling, beis og lakk

Test et lite område
for å stadfeste virketiden

VOC: N/A.

Restriksjoner

DILUNETT® vil ikke fjerne følgende typer belegg:
Tokomponent eller varmeherdende maling. Polyuretan maling og lakk.
Må ikke brukes på ”svake” tresorter som finér. Må ikke brukes på aluminium.

Påføringsverktøy

Sparkel eller pensel med syntetisk (nylon) bust.
Høytrykkspyler.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Maling og bunnstoffjerner

Gjennomfør alltid en innledende test for å avgjøre virketiden som kreves for stripping.
Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker, vernebriller og beskyttende klær. For beste resultat på
treverk skal ikke DILUNETT® virke lenger enn nødvendig.
Hardwood, spesielt de med høyt tannininnhold (Teak, Eik, Sapele, Kastanje...) kan mørkne i
langvarig kontakt med DILUNETT®. Der hvor DILUNETT® har mørknet treverket, må det IKKE
tørke før du påfører NET-TROL®*. Behandle treflatene med NET-TROL®* for å gjenopprette treets
opprinnelige farge. Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å strippe, inkludert planter og buskas.
Kan påføres mellom 0°C og + 40°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmet overflate.
Ikke la DILUNETT® tørke på overflaten. Dersom tørking skjer, fukt med vanntåke. Ta kontakt for
ytterligere informasjon og råd før du bruker DILUNETT® på eik og kastanje.

Forbehandling

Fjern løs/flassende maling. Børst bort overflatekontaminering dvs. mose, generell smuss etc.

Påføring

Påfør et tykt lag med DILUNETT® over hele flaten som skal strippes. For store, porøse overflater
eller treoverflater bør det arbeides i soner. La produktet virke. Fjern DILUNETT® og oppløst maling
med ferskvann og en skurebørste. Alternativt brukes en høytrykksspyler (maks. 60 bars/870 psi).
NB: Bruk av varmt vann gjør jobben enklere. Skyll overflaten grundig med rent vann etter
stripping. Alle porøse overflater må straks nøytraliseres med NET-TROL®* mens de fortsatt er
våte.

Nøytralisering

NET-TROL®* skal ALLTID brukes for å nøytralisere porøse og nedstrippede treoverflater.

Dekkevne

4 m2 per liter.
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av type, alder og tekstur i overflaten.

Rengjøring

Vann.

Lagring

Ubrukt DILUNETT® lagres i en tett lukket plastikk- eller glassbeholder. Må ikke lagres i
metallbeholder. Må ikke utsettes for frost eller høy temperatur.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen gitt i dette tekniske databladet er nøyaktig.
Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de
forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt
vår tekniske avdeling på epostadressen info@owatrol.com eller den  lokale Owatrol Agent for ditt
land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet. Alle andre Owatrol produkter
nevnt i dette dokumentet skal brukes som per etikettinstruksjoner og teknisk datablad.

Sikkerhet

Etsende. Håndteres med forsiktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp.
Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt med øynene, skyll med rikelig mengder rent vann
og kontakt lege. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne
beholderen eller etiketten. HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com

Utstedelsesdato

Mars 2012.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

God påføringspraksis

12/12 - RCS Tours 331 998 484

* Samme produsent

Owatrol International Nordic A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

DILUNETT® er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no

