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MARINE STRIP
ŚRODEK DO USUWANIA FARB I ANTYFOULINGU
NA ZEWNĄTRZ
MARINE STRIP to niezwykle silny, zmywalny wodą, wolny od rozpuszczalników środek do usuwania
farb, który bez problemu usunie farby olejne, alkidowe, lakiery, bejce i anty-fouling. Nie wymaga
stałej kontroli lub natychmiastowego usuwania rozmiękczonej powłoki. MARINE STRIP usuwa do
8 warstw w jednej aplikacji.
Odpowiedni na praktycznie każdą powierzchnię: drewno, metal, plastik, GRP, itp. Dzięki formule
żelu MARINE STRIP nie ścieka, co czyni go idealnym na pionowe powierzchnie. Łatwy w nakładaniu.
MARINE STRIP rozpuszcza farby do łatwego i czystego usuwania. Bez LZO – niepalny. MARINE
STRIP jest bezpieczny do stosowania w słabo wentylowanych, trudnodostępnych miejscach.

Właściwości

•
•
•
•
•
•
•

Bez rozpuszczalników – Bez toksycznych oparów.
Łatwo się spłukuje za pomocą wody.
MARINE STRIP jest bezpieczny do stosowania na każdej powierzchni oprócz ALUMINIUM.
Nie uszkadza plastików. Bezpieczny na żelkotach.
Usuwa do 8 warstw farby w jednej aplikacji.
Nie odparowuje – długi czas działania.
Łatwy w aplikacji żel – nie spływa.

Podstawowe
zastosowanie

•
•
•
•

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Usuwa lakiery, farby, bejce, antyfoulingi…
Działa na metalu**, drewnie**, plastiku, żelkocie…
Powierzchnie pionowe i poziome.
** Zobacz ograniczenia

Dane techniczne

Lepkość: Żel
Ciężar właściwy (w 20°C): 1.10 ± 0.05
Palność: Nie palny
Przydatność: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Dostępne opakowania: 500 ml, 1L, 2.5L, 10L
Wygląd i zapach: kremowy; zapach sodowy
LZO: Nie dotyczy
Średnie czasy działania:
1 warstwa
2 warstwy
3 warstwy
Farby olejne/alkidowe, bejce i lakiery 5-15 minut 10-30 minut
15-45 minut
Farby akrylowe, bejce i lakiery
Farby akrylowe, bejce i lakiery
Anty-fouling
Minimum 12 godzin
UWAGA: Podane powyżej średnie czasy działania są wyłącznie orientacyjne. Zaleca się wykonanie
testu na małej powierzchni.

Narzędzia do nakładania

Szpachelka lub pędzel z nylonowym włosiem.
Myjka wysokociśnieniowa.

Dobre praktyki podczas
aplikacji

Należy zawsze przeprowadzić test, aby określić czas pracy to usunięcia wszystkich warstw. Należy
zakładać rękawice ochronne, gogle i inne ubrania ochronne. Podczas usuwania warstw z
powierzchni pionowych, zaleca się pracę z dołu do góry, aby uniknąć zacieków. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów na drewnie zaleca się pozostawienie MARINE STRIP na dłużej niż opisano.
Drewno twarde bogate w taniny (Teak, mahoń, iroko, dąb…) mogą ściemnieć przy wydłużonym
kontakcie z produktem. Gdy MARINE STRIP sprawi, że drewno ściemnieje NIE POZWOLIĆ, aby
produkt zaschnął przed użyciem DECK CLEANER*. Zastosować DECK CLEANER* na drewnianych
powierzchniach, aby odzyskać naturalny kolor.
Zaleca się zakrycie wszystkich przylegających elementów – również aluminium. Stosować w
temperaturze pomiędzy 5°C a 35°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące
powierzchnie.
Nie dopuścić, aby MARINE STRIP zaschnął na powierzchni. Jeżeli produkt zaczyna wysychać należy
spryskać go mgiełką wodną. Skontaktuj się z nami w przypadku dodatkowych informacji na temat
stosowania MARINE STRIP na Dąbie i orzechu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Opis produktu

Usunąć odchodzącą farbę.
Wyszorować zanieczyszczenia powierzchni takie jak grzyb, mech, brud, itp.

Aplikacja

Nałożyć grubą warstwę MARINE STRIP na całą powierzchnię, z której chcemy usunąć powłoki.
Przy stosowaniu na drewnie bogatym w taniny należy pracować sekcjami, aby uniknąć
nadmiernego ciemnienia powierzchni.
Pozwolić, aby produkt zadziałał.
Usunąć MARINE STRIP wraz z rozpuszczoną farbą za pomocą czystej wody i
zdzieraka/szpachelki.
Ewentualnie można użyć myjki ciśnieniowej (max 60 bar/870 psi).
UWAGA: Gorąca woda ułatwia pracę.
Dokładnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą.
Po usuwaniu i spłukaniu należy zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER* zaraz po spłukaniu wodą.
Skonsultuj się z nami w przypadku stosowania MARINE STRIP na Dąbie lub orzechu.

Wydajność

4m2 z litra.
Faktyczna wydajność będzie zależeć od rodzaju powłok do usunięcia, ilości, tekstury, wieku i
porowatości powierzchni.

Neutralizacja

MARINE STRIP musi zostać ZAWSZE zneutralizowany za pomocą DECK CLEANER* na
drewnianych powierzchniach.

Ograniczenia

MARINE STRIP nie usunie farb dwuskładnikowych lub spiekanych. Nie usuwa lakierów i farb
poliuretanowych.
Nie stosować na aluminium.

Czyszczenie narzędzi

Woda.

Przechowywanie

Pozostały materiał należy przelać do mniejszego, szczelnego pojemnika szklanego lub
plastikowego.
Nie przechowywać w metalowych pojemnikach. Unikać niskich i wysokich temperatur.

Informacje ogólne

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza
kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy, jakości producenta
materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania.
W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z
dala od dzieci.
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* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym
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OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Znajdź nasze rozwiązania na :

www.owatrol.com

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Przygotowanie
powierzchni

