Műszaki adatlap
COROR RAPID FESTÉKLEMARÓ

Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, kül- és beltéri felhasználásra ajánlott RAPID
festéklemaró.
Összetétel: Különböző oldószerek elegye
Kiszerelés: 0,6 l
Tulajdonságok: Aktív, felhasználó barát, trixotróp (függőleges felületre is) felhasználható,
a régi festék csiszolás nélkül távolítható el.
Alkalmazás: A COROR Festéklemaró Gél műszaki megoldása megfelel a korunk egyre
szigorodó műszaki követelményeinek. Markáns festékmaró képessége mellett mégis
környezettudatos alkalmazás esetén környezetre nem veszélyes termék. Új és régi, esetleg
sérült festékbevonatok eltávolítására szolgál. fém, fa és ásványi felületekről. Megmarja a
szintetikus, olaj, víz-alapú, nitrocellulóz, epoxi, poliuretán, porszórt,1K és 2 komponensű
festékeket kül- és beltérben.
Minőségi jellemzők:
Külső
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)
Sűrűség
Kiadósság
Hatóidő:

homogén emulzió
min. 150 s
0,8-0,9 g/cm3
10 m2/liter *
2 perc-2 óra **

* Az eltávolítandó festék fajtája és rétegszámai nagyban befolyásolhatják.
**Az eltávolítandó anyagtól függően, a levegő és a felület magas hőmérséklete felgyorsítja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól
számított 24 hónap
.
Csomagolás: 0,6 literes fémdobozban
Előkészítés: A kezelendő felületről távolítsuk el a pergő szennyeződéseket. A munkálatok
megkezdése előtt javasolt a próba elvégzése.
Felhasználás: A kezelést csak + 5 ° C felett végezzük. A felület hőmérséklete max. 25 °C
lehet. Alaposan keverjük fel a terméket, majd ecsettel hordjuk fel a húsosan géles COROR
Festéklemarót a kezelendő felületre. 2 perc- 2 óra (festék fajtától függően) időtartam
elteltével távolítsuk el a fellazult réteget ronggyal vagy kaparó szerszámmal. A termék az
eltávolítandó festék kötőanyag-minőségétől függően egyszerre is elérheti a kívánt célt, de
lehet, hogy a műveletet rétegenként kell megismételni. Az eltávolítás végeztével, szappanos
vízzel, vagy hígítóval tisztítsa meg a felületet és száradás után megkezdheti a felület
kezelését. Ne használja olyan felületeken, amik közvetlen emberi, állati élelmiszerrel
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érintkeznek, illetve gyermekbútorokon és játékokon. A COROR Rapid Festéklemarót hígítani
nem szükséges.
Felhordás: ecsettel
Figyelem! A dobozban túlnyomás uralkodhat, a tetőt lefogva, óvatosan nyissa fel!
Veszélyességanyag tartalom:
1,3 Dioxolán <65%, Dimetoxi-metán <25%, Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <10%
Biztonsági előírások:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H371 Károsíthatja a szerveket (szem).
Tűzveszélyességi osztálya: Robbanás veszélyes!
Veszélyt jelző piktogramok:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P243 Az elektrosztatikus megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz!
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően.
Veszélyes hulladék.
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)
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Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékés lakkhulladékok)
150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék)
A szállításra vonatkozó információk:

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Veszélyességi osztályok
UN- szám
Szállítás megnevezés
Szállítási veszélyességi osztály
Csomagolási csoport

ADR
1263
Festék
3
II

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján
a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi
szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját
felelősségre történő ellenőrzése alól.
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