TEKNINEN ESITE

STS 1-Special maalinpoistoaine

2. KÄYTTÖKOHTEET
STS 1-Special on erikoistuote, jolla voidaan poistaa
maalia myös muuratuilta pinnoilta. Tämä
erikoistuote liuottaa sideaineeltaan öljypohjaisia
sekä useita sideaineeltaan orgaanisia
maalituotteita. Voidaan myös käyttää puutalojen
julkisivuilla sideaineeltaan orgaanisten maalien
poistamiseen. Poistettaessa maali puupinnoilta on
pinnat neutralisoitava käsittelyn jälkeen
etikkahappoliuoksella. Mineraalisilla pinnoilla ei
neutralisointia tarvitse tehdä. Puupinnoilla ja
muillakin pinnoilla pintoja huuhdellaan vedellä niin
kauan, että vaahtoamista ei enää tapahdu. STS 1Special tuotteella puhdistetut pinnat suositellaan
ensisijaisesti maalattavaksi Keim silikaattimaaleilla.
Mahdolliset muodostuvat suolamuodostumat ovat
kaliumkarbonaattia, jota on myös Keim
silikaattimaalien sideaineessa.
3. TUOTTEEN OMINAISUUDET
Pastamainen tuote. Tavanomainen vesihuuhtelu ei
vaurioita joustavia saumausaineita, lasia tai puiden,
kasvien ja ruohon juuria. STS 1-Special tuotteen ei
pidä antaa kuivua lasin pintaan. STS 1-Special
tuote on biologisesti hajoava. Kuivunut STS 1Special tuote poistetaan huuhtelemalla puhtaalla
vedellä (+40˚C – 90˚C).
4. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman
lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä
suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

5. KÄYTTÖOHJEET
Sekoita STS 1-Special huolellisesti ennen käyttöä.
Koesta aina kaikkiin pintoihin, joista maali on
tarkoitus poistaa, ennen varsinaista käyttöä.
Selvitä koealueella samalla tuotteen kulutus ja
vaikutusaika. Sivele tuote alustaan leveällä,
litteällä luonnonkuituisella siveltimellä. STS 1Special voidaan myös levittää ruostumattomasta
teräksestä valmistetulla korkeapainemaaliruiskulla,
joiden letkut on sisäpuolelta pinnoitettu
nailonkerroksella (polyamidi). Suutin 036” ja
viuhkan kulma 40–50º.
Levitä STS 1-Special poistettavaa maalikerrosta
huomattavasti paksumpana kerroksena. Mikäli
STS kerrospaksuus ei ole riittävä, liian ohuet
kerrokset kuultavat sävyltään vaaleampia, jolloin
kerrospaksuutta on lisättävä.
Tuotteeseen ei saa lisätä mitään vierasta kemikaalia tai ainetta.
6. VAIKUTUSAIKA
30 minuutista 30 tuntiin poistettavasta maalista ja
sen paksuudesta riippuen. STS voidaan asentaa
illalla ja annetaan sen vaikuttaa seuraavaan
päivään. Tuote ei saa kuivahtaa. Poistettava maali
on täysin liuennut, kun sen voi kevyesti poistaa
kaapimalla pohjaan saakka.
Maalin poistamista ei pidä aloittaa liian aikaisin.
Erittäin paksuja maalikerroksia poistettaessa
saatetaan joutua lisäämään maalinpoistoainetta
muutaman kerran. Älä aloita poistamista liian
aikaisin. Koesta vaikka puukon kärjellä irtoaako
maali helposti.
Voimakkaassa auringonpaisteessa tai tuulessa
saattaa maalinpoistoaineeseen liuennut maali
kuivahtaa kalvoksi. Kostuta silloin pinta, jolloin
kemiakaalien vaikutus aktivoituu ja vaikutusaika
pitenee. Odota 20…30 minuuttia ennen kuin aloitat
varsinaisen maalinpoiston.
Kohteissa, joissa on runsaasti eri ikäisiä ja
kovuudeltaan erilaisia pintoja saattaa uloin
maalikerros reagoi nopeasti maalinpoistoaineeseen, jolloin pinta alkaa valua alla olevilta
pinnoilta. Mikäli näin tapahtuu toimi seuraavasti:
sivele STS 1-Special ohuesti ja anna sen tarttua
alla olevaan pintaan. Tämän jälkeen lisää STS 1Special haluttuun paksuuteen.
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1. TUOTEKUVAUS
Vahvasti alkalinen vanhan maalin poistamiseen
mineraalisilta pinnoilta. Pastamainen,
tiksotrooppinen tuote. Tavanomainen huuhtelu ei
vaurioita elastista saumausainetta tai lasia eikä
myöskään kasvien, ruohon tai puiden juuristoa.
STS 1-Special tuotteen ei pidä antaa kuivua lasin
pintaan. STS 1-Special tuote on biologisesti
hajoava. Kuivunut STS 1-Special tuote liuotetaan ja
poistetaan huuhtelemalla puhtaalla vedellä.
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Liuennut ja irronnut maali voidaan poistaa
lämpimällä vedellä (40˚C – 90˚C). Maalin poistoa
voi tehostaa juuriharjalla harjaamalla huuhtelun
yhteydessä. Suurilla pinnoilla on korkeapainepesuri
tehokkain tapa poistaa maalia. Pesu aloitetaan
poistettavan pinnan alaosasta nousten ylöspäin.
Pinta vaahtoaa niin kauan kuin pinnalla on maalia
tai maalinpoistoainetta. Huuhtelua jatketaan,
kunnes vaahtoaminen on täysin loppunut.
Toisinaan saattaa olla paikallaan jatkaa pintojen
pesua myös ylhäältä alaspäin. Tarvittaessa
saatetaan joutua uusimaan maalinpoistokäsittely.
Puupinnat viimeistellään neutraloimalla esimerkiksi
etikkahappoliuoksella.
7. AINEKUTUS:
0,3 -1 l/m2.
Arvo on viitteellinen.

15. TUOTTEEN SOVELTUVUUS
Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa
kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

16. NEUVONTA
Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:
Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

17. Vastuu
Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu
rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

8. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Lämpimällä vedellä.
9. TOIMITUSMUOTO
20 L astia.
10. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Heti käytön jälkeen vedellä.
11. TYÖTURVALLISUUS
Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä
erikseen.
12. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS
Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa
kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa
(suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta)
noin 12kk.
13. HÄVITTÄMINEN
EU jäterekisteri: ID nro 08 01 21
Vain tyhjät puhdistetut astiat voi kierrättää.

KEIM SUOMI
Insinööritoimisto Sulin Oy
09 3505 700
www.sulinoy.fi
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14. OMINAISUUDET
Olomuoto;
Geeli/pastamainen
Värisävy:
Ruskea
Haju;
Heikko makeahko haju
Ph:
13
Ominaispaino: 1,2 g/cm3

