
Allmänt: 
Miljövänlig färgborttagare som kan användas både  

in-, och utvändiga ytor. Produkten är i det närmaste 

luktfri. 

 

Användning: 
Används på mineraliska ytor för borttagning av  

plast-, och oljefärger. 

 

Bruksanvisning: 
Förarbete 

Täck plastytor och målade ytor där färgen inte skall 

avlägsnas. Oavsiktligt nedstänkta ytor skall genast 

sköljas med vatten. 

Applicering 

Produkten används outspädd. Ytan som skall be-

handlas måste vara torr. Applicera flödigt med airless

-spruta till ett heltäckande lager. 

Använd appliceringsutrustning som kan leverera 180

-200 bar, med ett flöde på minst 2,5 L/min. Rekom-

menderat storlek på munstycke 0,019’’-0,025’’ med 

35- 40⁰ spridning (4021). 

Om man använder pensel eller roller så tillse att man 

applicerar ett tjockt och täckande lager. Undvik att 

arbeta i temperaturer under +5⁰. 

Verkningstid 

Verkningstiden är beroende av antal färglager som 

skall avlägsnas samt yttertemperatur. I normalfallet 

skall produkten ligga på i minst 12 timmar, men 

prova med jämna mellanrum för att se hur färgen lö-

ser sig. Vid svårlöst färg rekommenderas att lägga på 

ett extra lager av produkten och låta verka  

ytterligare 6-12 timmar. Om sol ligger eller vind  

ligger på och risk för uttorkning föreligger så  

rekommenderas att man täcker ytan med byggplast. 

Avspolning 

Skölj av med högtryck. 

Brukslösning: 
Koncentrat (pH 7). 

 
Åtgång: 
0,5-1,5 liter/m2. 

 
Skyddsföreskrifter: 
-Använd skyddshandskar. 

-Använd skyddsglasögon. 

-Använd skyddsmask. 

 
Märkning: 
Signalord: Varning 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Förvaring/hållbarhet: 
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 

24 månader i slutet originalkärl. 

 

Tekniska data: 
Innehåller:  Dokusatnatrium m.m.  

Konsistens:  Förtjockad 

Färg:   Gulaktig 

Lukt:   Neutral 

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, var-

ken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad. 

Pica AB  
Kabingatan 13, S-212 39 MALMÖ 

        Tel. +46-40-18 58 20  

   Hemsida: www.picakemi.se 
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Paint Stripper 

Neutral 


