Smart Strip

Fjerner op til

15 lag
by

Med Dumond Smart Strip har det aldrig været nemmere, billigere
og mere miljøvenligt at fjerne maling fra overflader for at sikre en
eﬀektiv og hurtig aﬀugtning af byggekonstruktioner.
Smart Strip
Dumond Smart Strip™ er en revolutionerende,
lugtfri malingsfjerner, som er sikker at anvende både for brugeren, materialer og miljøet.
Denne 100% biologisk nedbrydelige, vandbaserede malingsfjerner er ekstremt effektiv til
fjernelse af flere lag bygnings- og industrimaling fra stort set alle ind- og udvendige overflader – træ, tegl, metal, beton, sten, puds,
glasfiber, osv. Smart Strip indeholder ikke
methylenchlorid, ætsende eller giftige kemikalier. Smart Strip er enestående i forbindelse
med sikker fjernelse af blybaseret maling og
er velegnet til detaljerede udskæringer eller
støbte overflader. Produktet er også fremragende til fjernelse af skibsmaling. Smart Strip

pastaen kan nemt påføres med pensel, malerrulle eller konventionel airless sprøjte. Den er
formuleret, så den forbliver våd og effektiv i
længere perioder og kræver ikke anvendelse
af Dumond Laminated Paper, selvom brugen
af Dumond Laminated Paper vil accelerere
processen og øge indvirkningstiden. Dumond
Laminated Paper kan være nødvendig for
at øge indvirkningstiden, især i forbindelse
med blysanering og industrielle projekter.
Afgiver ingen skadelige dampe, indeholder
ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)
og er pH neutral. Anbefalet påføring: 3-6 mm
(afhængig af antal malingslag).

Leveres i 4 x 3,8 liter el. 19 liter

Dækkeevne v. 3 mm:

pr. liter

=

ca. 1,1 m2

Dækkeevne v. 3 mm:

3,8 liter

=

ca. 4,2 m2

Dækkeevne v. 3 mm:

19 liter

=

ca. 21 m2
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Påfør Smart Strip på den maling som
skal fjernes med spartel, pensel eller
børste! Smart Strip har en konsistens
som "glasur" og hæfter fint på væg
og loft. Smart Strip lægges på i en
lagtykkelse af 3-6 mm.

Lad Smart Strip virke i op til 24 timer
afhængig af antal malingslag og type
maling. Produktets specielle og
miljøvenlige indholdsstoffer arbejder
sig igennem op til 15 malingslag –
med garanti.

Efter indvirkningstiden fjernes
malingen let og ubesværet med en
malingsskraber el. lignende værktøj.

Nu er der skabt fri bane for
fugttransporten gennem
byggekonstruktionen og effektiv
affugtning kan påbegyndes.
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