
KNOW‐HOW TO PROTECT™
 

WWW.ARMA-TUBE.DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER 
 

 

 

Fjerner maling og lim  
hurtigt og effektivt 

Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet 

Geleagtig pasta, har større effekt end flydende produkter 

Virker ved temperaturer helt ned til 0° C 

Fjerner også lim 

Hurtigvirkende 

http://www.arma-tube.dk/


WWW.ARMA‐TUBE.DK 

NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER 
 

 

BESKRIVELSE 
Effektivt lakfjerningsmiddel uden Methylenchlorid til alle typer maling  
og lim. 

ANVENDELSE 
Nr. 1 Green Paint Stripper anvendes til at fjerne gamle malingslag og lim. 
Fjerner alle typer olie- og alkydbaserede malinger, emulsionsmalinger, lak 
og de fleste to-komponente produkter fra metal, træ og andre mineralske 
overflader. Produktet indeholder ikke Methylenchlorid, syrer, alkalier, NMP, 
biocider, konserveringmidler eller andre skadelige stoffer. Angriber ikke 
metal, træ eller andre mineralske overflader. 

TEKNISKE DATA 
Vægtfylde:  0,99 kg/ltr 
Drivmiddel aerosol: Dimethyl æter 

TEORETISK FORBRUG 
Pasta:  250 - 500 g/m² = 2 - 4 m²/l. 

Spray:            2 - 3 m² pr. spraydåse 
 

PRAKTISK FORBRUG 
Praktisk forbrug afhænger af mange faktorer såsom malingstype, 

malingslagtykkelse, overfladens tilstand samt materialespild under 

arbejdet. 

 

OVERFLADEFORBEREDELSE  
Løstsiddende maling skrabes af så godt som muligt. 

 

BRUGSANVISNING 
Pasta:     Låget åbnes forsigtigt, så eventuelt tryk frigøres 

Spray:        Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug 

ARBEJDSBETINGELSER 

Luft-, overflade- og materialetemperatur mellem 0 og 30°C, luft- 

fugtighed under 85%. 

 

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL 
              Nr. 1 Green Paint Stripper påføres i et tykt og jævnt lag med pensel af  
              naturhår. Lad virke i 10 - 15 minutter og fjern opløst maling med skraber  
              el. lign.  Eventuelle tykke lag (to-komponente) malinger skal behandles  
              to gange. Rens overfladen med rengøringsmiddel, ved højtryks(damp)- 
              rensning eller rent vand og lad tørre helt inden påføring af maling. 

 

PÅFØRING & FORTYNDING: SPRAY 
Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug. Hold dåsen ca. 10-20  
cm fra emnets overflade. Påfør et jævnt skumlag på emnet og lad virke 
i min. 15 minutter. Skrab herefter den opløste maling af. Eventuelle tykke 
lag (2-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens/affedt over-
fladen med fortynder, rent vand eller mineralsk terpentin og lad tørre helt 
inden påføring af maling. 
 

BEMÆRK  

            Nr. 1 Green Paint Stripper kan angribe plastik som f.eks. PVC samt poly- 
                styren. I tvivlstilfælde anbefales det at lave en prøve. 
            

                           SIKKERHEDSDATA: 

MAL-kode:  Pasta: 2-3 

   Spray: 3-1 

VOC-indhold: 900 g/l 

Flammepunkt: -30°C 
Bemærk:  Brug ikke produktet i nærheden af åben ild,  
       varme overflader eller svejsearbejde. Rygning  
                 forbudt under arbejde med produktet. Læs  
                     sikkerhedsdatablad på produktet samt informa- 
    tioner på dåsen. 
       Dåsen skal åbnes forsigtigt for at frigøre tryk. 

 

HOLDBARHED / OPBEVARING  

              1 år (pasta) og 2 år (spray) i uåbnet emballage, forudsat produktet    
              opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit  
              sted ved temperaturer mellem 5° og 30° C. 
 
 

 
 
 
Datablad udarbejdet: 12.02.2021 / is

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 

ARMA-TUBE A/S                                                
Taksvej 10 B 

                   7400  Herning             
Danmark 

                   T : +45 97 12 72 66        

                  mail@arma-tube.dk 

               www.arma-tube.dk 

 

  

      Rust-Oleum Netherlands B:V 
Zilverenberg 16      
5234 GM’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 

           T : +31 (0) 165 593  636 
      info@rust-oleum.eu

            Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial). 

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   

T:  +44 (0)1914 113 146 

info@rust-oleum.eu 

N.V. Martin  Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

 3545 Zelem  

 Belgium 

 T : +32 (0) 13 460  200 

 info@rust-oleum.eu
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