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VESIPOHJAINEN MAALINPOISTOAINE ANTIFOULINGMAALEILLE 
 

- POISTAA VANHAN ANTIFOULINGMAALIN  
 

- EI VAHINGOITA GEELIPINTAA  
 

- VESIPOHJAINEN  
 

- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN  
 

- EI VALU  

 

 
OMINAISUUDET  
Ympäristöystävällinen vesipohjainen maalinpoistogeeli, jossa on vähän ympäristöön vaikuttavia liuottimia. 
Suunniteltu erityisesti vanhan antifoulingmaalin poistamiseen puu-, lujitemuovi-, teräs- ja muilta metallipinnoilta. 
Tuotteella saa poistettua hyvin myös 1-komponenttiset pohjamaalit, välimaalit ja pintamaalit. Koska tuote on 
vesipohjainen, se ei vaurioita geeli- tai lujitemuovipintoja ja sitä voi käsitellä ilman vahingoittumisen vaaraa. 
Aquastrip vaatii pidemmän pehmennysajan kuin liuotinpohjaiset maalinpoistoaineet, mutta se on tehokas suuria 
pintoja, kuten runkoa, käsiteltäessä, koska sitä tarvitaan vain yksi kerros, eikä se vaurioita venettä tai aiheuta 
vaaraa käyttäjille tai ympäristölle. Aquastripissä ei ole myrkyllisiä tai haitallisia aineita: Tuotteessa ei ole  
N-Metyyli-2-pyrrolidonia (NMP). Tuotteen pH-arvo on neutraali ja sitä voi käyttää sisätiloissa ilman erityistä 
ilmanvaihtojärjestelmää.  
Varoitus: Säilytyslämpötilan on oltava 5–35 °C. 

 
TEKNISET TIEDOT  
Kovetus: /  
Ominaispaino: 1,00 ± 0,02 kg/l  
Kiintotilavuus: /  
Leimahduspiste: +102 °C  
Olomuoto: /  
Väri: vaaleanvihreä  
Pakkaus: 0,75/5,0 litraa 
 
PINNAN ESIKÄSITTELY  
Pese pinnat, joita on tarkoitus poistaa maali, puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Älä levitä Aquastripiä märälle 
pinnalle. 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖ  
Sekoita tuote ennen käyttöä.  
Levitä pinnalle, joita on tarkoitus poistaa maali, yksi tasainen kerros Aquastripiä pensselillä. Anna tuotteen 
vaikuttaa ja varmista, ettei pinta kuiva. Poista pehmentynyt kerros lastalla. Pehmennykseen tarvittava aika riippuu 
maalin paksuudesta ja tyypistä, ja se voi vaihdella vähintään 30 minuutista enintään 24 tuntiin. Jos poistettavia 
maalikerroksia on useita, odota pidemmän aikaa tai toista koko toimenpide tarvittaessa uudelleen. Esimerkiksi 1–2 
antifoulingmaalikerroksen poistamiseen voidaan tarvita 3–4 tunnin pehmennysaika. Pehmentyneen maalin voi 
poistaa myös painepesurilla. Pese pinta siten, ettei siihen jää yhtään maalinpoistoainetta. Anna kuivua kokonaan, 
ennen kuin maalaat pinnan uudelleen. 
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KÄYTTÖTIEDOT  
Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):  /  
Käyttöaika (20 °C):  /  
Käyttölämpötila vähintään/enintään  +5/+35 °C  
Kovete:  /  
Sekoitussuhde määrän osalta:  /  
Sekoitussuhde painon osalta:  /  
Ohenne:  vesi ainoastaan puhdistukseen  
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: 2/3000 µ  
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:  /  
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: 1,5–2,0 m²/l  
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): /  
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): /  
Kerrosten määrä:  / 
 
MUISTIINPANOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURVAMÄÄRÄYKSET  
Suosittelemme suojalasien ja suojavaatteiden käyttöä. Jos ainetta on pidemmän aikaa kosketuksissa ihon 
kanssa, pese iho huolellisesti vedellä. Tuotteelle ei tarvita ETY-määräysten mukaista merkintää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, 
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen 
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole 
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot. 
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