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Termékleírás: Magas alkáli tartalmú, többször felhasználható égetettmész-kenıszappan paszta természetes alapanyagok 
felhasználásával. 

    
Összetétel: Égetett mész, kenıszappan (káliszappan), kálilúg, xantán, erjesztett alkohol. 

 
    
Tulajdonságok: • természetes alapanyagokból készült 

• egyszerően és többször felhasználható 
 
 

 

    
Felhasználási 
területek: 

Lemaratószer minden olajbázisú festékre és lakkra, illetve az alkidgyanta-lakkok többségére. Nem ajánlott 
akril-lakkokra. Csersav-tartalmú fák használatánál (pl. tölgy) fennáll a feketedés veszélye. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmazás: Az átgyúrt festékmaró pasztát spatulával kenje fel 2-3 mm vastagon. Az elsı leválási tüneteknél fordítsa meg a 
pasztát, és kenje el újból. Elégséges hatásidı után távolítsa el a pasztát majd spatula segítségével helyezze 
vissza a dobozba. 
 

Hatásidı: 10 perc és néhány óra között, a pácolandó anyagréteg típusától és erısségétıl függıen. A paszta akkor 
fejtette ki teljes hatását, ha olajosan megbarnásodik. Mivel a paszta kizárólag folyékony állapotban hatékony, 
hosszabb kezelési idı esetén a felkent pasztát takarja le mőanyag fóliával a kiszáradás ellen. 
 

Utókezelés / 
semlegesítés: 

A kezelt felületet vízzel vagy ecetes vízzel alaposan mossa le szivaccsal vagy kefével. A nem semlegesített 
lúgmaradványok a késıbb felvitt olaj-, illetve lakkrétegekben károsodást okozhatnak. Ezt elkerülendı a 
felületet hagyja száradni,  végül alkalmazzon utókezelést (semlegesítést) bıségesen háztartási ecettel (5% 
ecetsav). 

Tipp: Abban az esetben, ha a festékmaró paszta többszöri használat után keménnyé vált, ezt annak átkeverése 
során kevés vízzel korrigálhatja. 
Felhasználás során a paszta hatékonyságát rövid idıközönként vizsgálja meg, és mihelyt a máz leválik, 
távolítsa el. Ne hagyja a terméket hosszú ideig (több napra) a felületen. Fennáll a veszély, hogy a lúg mélyen 
bejut a fafelületbe, és utólag már nem lehetséges annak semlegesítése. 

Várakozási idı: Változó. 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után tisztítsa rögtön vízzel. 

Anyagszükséglet: Kb. 0,4 m2 / liter 2-3 mm-es kenıvastagság esetén, többször újra felhasználható! 

    
Kiszerelés: Art. Nr. 1110   0,5 kg  

 Art. Nr. 1111     1  kg  

 Art. Nr. 1112   10  kg  

    
Tárolás: Hővös, száraz, fagyásmentes helyen, zárt állapotban tárolva minıségét 2 évig megırzi. 

    
Hulladékkezelés: A termék maradványait nem engedje bele a szennyvízcsatornába, adja le festék- és lakkmaradványoknak 

kijelölt helyen. 
    Jelölése: C: maró hatású 

    
Biztonsági 
elıírások: 

Figyelem! A termék lúgot tartalmaz és erısen maró hatású! A feldolgozás során használjon 
védıszemüveget és gumikesztyőt, a ruházatot védje a közvetlen érintkezéstıl. A bırrel, szemmel, ruházattal 
való érintkezés során azonnal bı vízzel öblítse ki. Ha szembe jut, azonnal hívjon orvost. Felhasználás elıtt 
vizsgálja meg egy próbamázolás során a paszta összeférhetıségét a pácolandó felülettel. Csersav tartalmú 
faanyagokat a festékmaró paszta végérvényesen elsötétítheti. Nem alkalmas alumínium-felületre, károsíthatja 
a  vas- és gumifelületeket, illetve a természetes szırő ecseteket. 
Gyermekek  elıl elzárva tárolandó! 
 
 

    Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévı legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérı környezeti hatások illetve a különbözı anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás elıtt ellenırizze, hogy az adott termék összeférhetı-e a kezelendı felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelıssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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