
 
 

 

SEABOOST ANTIFOULING STRIPPER 

Stripper pehmentää vanhat myrkkyväri kerrostumat tekniikalla, joka säästää alla olevat gelcoat pinnat ja ehjät 2K epoksi kerrokset. Näin 
säästyt turhalta työltä, kun jatkossa voit hyödyntää ehjän pohjan, eikä sinun tarvitse kaapia pois hyväkuntoista pohjaa. 

HUOMIO: Antifouling Stripper ei meidän testeissämme ole vaikuttanut polyester -gelcoat, epoksii -gelcoat, ja 2K epoksi -primeri pintoihin 
tai vahingoittanut alumiini pintoja. Koska markkinoilla on lukematon määrä erilaisia ainesosia ja näiden yhdistelmiä on erittäin tärkeää, että 
ensin kokeilet Stripperin vaikutusta pienelle alueelle ja varmistat ettei alla olevat pinnat vaurioidu. 

KÄYTTÖOHJE 

Pese pois lika ja irrallinen myrkkyväri makealla vedellä. Käytä pesussa karkeaa harjaa ja/tai painepesuria. Suorita pesu alustalla, joka kerää 
ja suodattaa irtoavan myrkkyvärin pesuvedestä. Vaihtoehtoisesti suojaa alusta pressulla ja käytä pientä vesimäärä sekä karkeaa harjaa ja 
pyyhi lopuksi märkä jäte pois rätillä. Näin ympäristöön ei pääse myrkkymaalin jäämiä. Rajaa tämän jälkeen käsiteltävä veneen pohja 
maalariteipillä.  

Huolehdi että tilassa, joissa työskentelet, on hyvä ilmanvaihto ja suojaa alusta pressulla. Näin voit myöhemmin kerätä varallisen jätteen 
talteen. Levitä runsas kerros Stripperiä pensselillä pienelle alueelle ja anna vaikuttaa vähintään 10 minuuttia ja enintään kaksi tuntia 
pehmentääksesi myrkkyvärikerrostuman. Käytä puu- tai muoviraappaa kaapiaksesi pois pehmenneet maalikerrostumat. Ennen työn 
aloittamista kannattaa kokeilla pienellä alueella erityyppisiä raappoja. Jos esimerkiksi poistettava maalikerros on paksu ja sitkeä kannattaa 
pintakerrokset kaapia kunnollisella metallisella maaliraapalla, ennen kun siirtyy muovi/puu -raappaan, joka ei vaurioita alla-olevaa pintaa. 
Etene työssä systemaattisesti ja toista käsittely tarvittaessa, mikäli paksut myrkkyvärikerrostumat tämän vaatii. Huolehdi ettei Stripper 
pääse vaikuttamaan yli kaksi tuntia mahdollisten vahinkojen ehkäisemiseksi.  

Riittoisuus keskimäärin 200-600 ml/m2 

Puhdista pinnat käsittelyn jälkeen rätillä ja pese tämän jälkeen makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pinta (käytä hengitys suojainta) päälle 
maalattavan maalin hiontaohjeita noudattaen. Puhdista lopuksi pinta Seaboost 10037 Thinnerillä. 

JÄTTEEN KÄSITTELY 

Myrkkymaali ja Stripper jätteet ovat ongelmajätettä, joka tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Anna jätteen kuivua kiinteäksi ennen 
toimitusta ongelmajääteen keräyspisteeseen. 

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET 

Lämpötila +5 C° ja +30 C° välillä. Vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa.  

Varastoidaan kuivassa paikassa, jossa lämpötila +3 C° ja +30 C° välillä. Avaamaton pakkaus säilyy käyttökelpoisena kolme vuotta 
tuotantoajankohdasta, jonka löydät pakkauksesta.  

TÄRKEÄÄ: Noudata pakkauksessa olevia turvaohjeita. 


