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Sådan fjerner du maling fra træbaserede  
overflader med Smart Strip 1 HD!
VIGTIGT! 
Forud for selve malingsfjernelsen har du ved en test konstateret at  
Smart Strip 1 HD er det rigtige produkt til din opgave.

At fjerne maling med et Smart Strip produkt fra Dumond Chemicals er  
legende let, såfremt du følger instruktionen og er forberedt på opgaven.

Afhængig af dit objekt er det vigtigt af have de rigtige redskaber, som 
vil hjælpe dig med at rengøre overfladen for den opløste maling. Brug 
kun plastic spartler ved afskrabning af opløst maling fra træoverflader.

Brug gaffatape til at beskytte de overflader, som ikke skal strippes  
for maling.

Påfør Smart Strip 1 HD jævnt i en anbefalet lagtykkelse på  
gennemsnitslig 6 mm. Den endelige lagtykkelse afgøres af  
den forudgående test.
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Klip et passende stykke Dumond lamineret papir til.

Placer det laminerede papir på malingsfjerneren med den grove side 
nedad og den printede opad.

Glat forsigtigt papiret fra midten og ud, for at undgå luftlommer  
mellem papir og malingsfjerner.

Lad malingsfjerneren virke 12 - 24 timer eller mere, såfremt den 
forudgående test har vist at en længere indvirkningstid er påkrævet.

Skrab forsigtigt den opløste maling fra overfladen med en plastic spar-
tel. Vi anbefaler at anvende plastic spartler til træoverflader, da plastic 
skåner træfibrene i forhold til metal spartler.
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Fjern så meget opløst maling med 
spartlen som du kan. Ved fjernelse 
af maling fra væg og loft kan du ved 
afskrabningen opsamle opløst maling 
og malingsfjerner i Dumond papiret.

Hav 2 spande med vand parat.

Bearbejd overfladen med en våd
skurebørste, skuresvamp eller lign. 
Rengør overfladen i årenes retning.

Skyl/vask overfladen med en 
passende våd svamp.

Under afvaskningen skyl/vrid svampen. 
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Forsæt med afvaskningen 
af opløst maling, indtil overfladen
fremstår helt ren.

Afrensning af opløst maling er altid nemmere med højtryksrenser 
eller normal vandslange.

Efter endt afrensning med Smart Strip 1 HD er overfladen 
høj-alkalisk. Dvs. at overfladen har en høj pH-værdi.

Overfladen skal neutraliseres med Dumond Citri-Lize for  
igen at fremstå helt klar og ren – specielt vigtigt når  
overfladen skal genmales. 

Citri Lize sprøjtes på eller påføres overfladen  
på anden vis f.eks. med svamp. 
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pH-værdi er nu nede mellem 6-8, hvilket er acceptabelt.

Det færdige resultat. 

Perfekt! Al maling er fjernet helt ned i porerne.

VIGTIGT! 
For detaljeret information henviser vi til  
produktdatabladet for Smart Strip 1 HD.
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Billeder fra Inventarsnedkeriet, Aarhus
Maling fjernet med Smart Strip 1 HD fra fyldningsdøre med stor succes.


