
 
 

 

SEABOOST ANTIFOULING STRIPPER 

Stripper löser upp gamla giftfärger med en teknik som sparar underliggande gelcoat och intakta 2K epoxi lager. Detta innebär att du slipper 
onödigt arbete då du renoverar båtbotten, eftersom du kan utnyttja den underliggande intakta grunden då du fortsätter arbetet, och 
därtill slipper du att i onödan skrapa av intakta lager. 

OBSERVERA: Antifouling Stripper har I våra tester inte visat sig aggressiv mot polyester -gelcoat, epoxi -gelcoat, intakt 2K epoxi -primer och 
aluminium. Eftersom det finns otaliga variationer av substrat är det viktigt att du först provar Antifouling Stripper på ett litet område, för 
att säkerställa att underliggande yta inte tar skada. 

BRUKSANVISNING 

Tvätta bort lös giftfärg och smuts med färskt vatten. Använd en sträv borste och/eller en trycktvätt för att utföra arbetet. Tvätta båten vid 
en spolplatta med uppsamling/filtrering för att rester av giftfärg inte skall komma ut i miljön. Skydda alternativt marken med en presenning 
och utför arbetet med en liten mängd vatten, en sträv borste och trasor för att torka bort rester av giftfärg. Använd målartejp för att 
maskera bottnet som skall behandlas. 

Se till att du har god ventilation när du utför arbetet och att marken är skyddad med en presenning för att du skall kunna samla upp dom 
för miljön destruktiva substanser som du skrapar loss. Applicera ett tjockt lager Stripper med pensel på ett litet område åt gången. Låt 
Stripper påverka i minst 10 minuter och högst två timmar för att mjuka upp underliggande giftfärg. Observera att du inte får låta Strippern 
påverka i mera en 2 timmar. När giftfärgen mjuknat skrapa av den med en skrapa i plast eller trä för att inte skada underliggande ytor.  

Hur mycket arbete som krävs beror på många faktorer som hur tjockt lager du har att ta bort, i vilket skick färgen är samt typ av giftfärg. Av 
denna orsak rekommenderar vi att du provar olika typ av skrapor på ett mindre område före du påbörjar arbetet. Om du exempelvis har 
ett tjockt lager lönar det sig att använda en ordentlig målfärgs skrapa i metall för att skala av översta skikten, före du övergår till en mera 
skonsam skrapa av plast/trä för att inte skada underliggande ytor. Tjocka lager färg kan kräva upprepad behandlingen. 

Åtgång i genomsnitt 200-600 ml/m2 

Efter behandling, rengör med en trasa, skölj av med färskt vatten och låt ytan torka. Slipa ytan (använd skyddsmask) enligt 
rekommendationer för den färg som du skall måla på. Rengör ytan med Seaboost Thinner 10037. 

HANTERING AV AVFALL 

Rester av giftfärg och Stripper är farligt avfall. Det är best att låta resterna torka och därefter föra dom till en uppsamling för problemavfall. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

Temperatur mellan +5 C° och +30 C°. Undvik att arbeta I direkt solljus.  

Lagras vid en torr plats med en temperatur mellan +3 C° och +30 C°. En oöppnad förpackning kan användas tre år efter att den tillverkats. 
Produktionstidpunkten är angiven på förpackningen.  

VIKTIGT: Följ säkerhetsangivningarna angivna på förpackningen. 


