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Festékek és lakkok erőteljes és gyors maratószere. Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és N-

metil-pirrolidont (NMP-t)*  

 

Kiszerelés: PE palack, 750 ml  

 

Felhasználási terület: A MESTER Purhab, Festék eltávolítóval minden műgyanta- és akrilfesték, 

olajfesték, lazúr, diszperziós és latex festék gyorsan és egyszerűen eltávolítható bármely oldószerálló 

felületről. A fa, fém és vakolat alapok nem sérülnek. Az oldószerre érzékeny alapok (műanyagok és 

hasonlók), valamint egzotikus faanyagok esetében maratási próbát kell végezni.  

 

Műszaki adatok: Nyersanyagbázis: észter, benzin és segédanyagok  

Sűrűség : kb. 1,0 g/cm³  

Anyagszükséglet: kb. 300 - 600 ml/m²  

 

Kiegészítő információ: CKW = klórozott szénhidrogén NMP = N-metil-pirrolidon  

 

Felhordás: A MESTER Purhab, Festék eltávolítót ecsettel vagy festéklapáttal hordja fel a lemarandó 

felületre, majd várja meg a festékréteg fellágyulását. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 - 30 

perc; kritikus felületek esetében akár néhány óra is lehet (ilyen esetben a felületet műanyag fóliával kell 

letakarni). A kezelt felületet óvja a közvetlen napsugárzástól. A fellazult festékréteget festéklapáttal 

kaparja le, gyűjtse tartályba és vigye a veszélyes hulladékok (lakkok és festékek) tárolójába. A 

lemaratott felületet alaposan mossa át vízzel. A megmunkálásra nem kerülő felületeket gondosan 

takarja le. A munkaeszközöket és készülékeket használat után azonnal mossa le.  

 

Fontos tudnivalók: Elkészítések irányelve (1999/45/EK): Jelölés: Gyúlékony. Ha ismételten 

érintkezésbe kerül a bőrrel, akkor a bőr érdessé, repedezetté válhat. A gőzök álmosságot és kábultságot 

okozhatnak. Nem szabad gyermek kezébe kerülnie. Óvakodjék attól, hogy a szemébe vagy a bőrére 

kerüljön. Viseljen alkalmas védőkesztyűt. A gőzöket ne lélegezze be. Csak jól szellőző helyeken 

szabad használni. Lenyelés esetén ne hánytassa a sérültet. . Azonnal kérjen orvosi segítséget, mutassa 

meg a csomagolást vagy ezt a leírást. Tartsa távol a gyulladási lehetőségektől - ne dohányozzon. A 

termék és a csomagolóanyaga veszélyes hulladéknak minősül, és akként kell kezelni. Az EK 

detergensekre vonatkozó rendelete (sz. 648/2004): tartalmaz: <5% nemionos tenzidet, < 5% nyílt 

szénláncú szénhidrogént ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Osztály: 3, Kl.-kód: F1, Csomagolási csoport: 

III; LQ7 Nem tartozik az ADR hatálya alá, a 2.2.3.1.5 fejezet alapján. GISBAU termékkód: M-AB20  

 

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó! A göngyöleget tartsa jól lezárva, és távol minden 

gyulladási lehetőségtől!  

 

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 

körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 

igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 
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hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 

felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre. 

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 

érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 

nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 

a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 

Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 

gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. 


