
Maalin- & lakanpoistoaine 

 
 Täydellinen tuote tee-se-itse intoilijalle   

  

Meidän vesipohjainen tuote, joka on kehitetty meidän alkuperäisestä edistyksellisestä ja 

innovatiivisesta teknologiasta.  Tutkittu, kehitetty ja tuotettu Isossa-Britanniassa. Maalin- & 

lakanpoistoaine on mullistava ainutlaatuinen patentoitu vesipohjainen maalinpoistoaine, joka käyttää 

liuottimien sijaan tiedettä, joka on sekä aineen käyttäjälle että ympäristölle ystävällisempää kuin 

perinteiset vaaralliset liuottimet. Se on täydellinen tuote niin tee-se-itse ihmisille kuin ammattilaisille. 

Edullinen käyttää – Toimii tehokkaammin kuin perinteiset liuottimet. 

 

Useimmat dikloorimetaanivapaat maalinpoistajat ovat vain korvanneet yhden vaarallisen liuottimen 

toisella, mutta ECO Solutionsin patentoidun teknologian avulla vaaralliset liuottimet võidan korvata 

vedellä. Tämä on turvallisempi vaihtoehto niin sinule kuin perheellesi. 

 

Tuotetiedot 

 

 hyödyntää ”tiedettä eikä liuottimia” 

 sopii kaikille metalleille, myös alumiinille 

 sopii kaikille puupinnoille, tiilille, marmorille,  

liuskekivelle ja kipsille 

 PVCu-muoville ja lasikuituvahvisteiselle polyesterille (GRP) 

 Turvallisempi ja tehokkaampi 

 pH neutraali (pH 7) 

 voidaan käyttää niin sisällä kuin ulkona 

 mukava käyttää ja tehokas 

 ei haise 

 myrkytön 

 ei polttele ihoa 

 toimi kaikilla pinnoilla 

 työtilaa ei tarvitse tuulettaa 

 poistaa useita kerroksia 

 vesipohjainen 

 vapaa VOCeistä, hapoista, emäksistä ja kaikista 

vaarallisista liuottimista 

 

 

 

 

 

 



 

Poistaa 

 

  Lyijypohjaiset maalit 

  Öljymaalit 

  Liuotinpohjaiset maalit 

  Vesipohjaiset maalit ja emulsiot 

  Polyuretaanit 

  Tahrat 

  Lakat 

 Vahat 

  Palosuojamaalit 

  Ruosteenestopinnoitteet 

 

Käyttöohjeet 

 

KOKEILE TUOTETTA AINA ENSIN PIENELLE TESTIALUEELLE 

Levitä ainetta reilusti harjalla tai siveltimellä, jotta aine levittyisi tasaisesti, poista vaaditun ajan 

jälkeen kaapimella tai käytä ruostumattomasta teräksestä tehtyä teräsvillapesintä. Älä käytä pehmeää 

teräsvillaa, koska se voi aiheuttaa ruosteen tunkeutumisen puupintoihin. Tarvittaessa levitä uusi reilu 

kerros ainetta ja toista menettely. Pese mahdolliset jäämät kostealla rätillä tai vedellä. Kun pinta on 

täysin kuivunut, käytä hiekkapaperia poistaaksesi mahdolliset jäljelle jääneet pinnoitteet 

 

Riittoisuus  

 

1 litra tuotetta kattaa noin 4 - 6 m
2
 riippuen pinnoitteesta ja sen paksuudesta. 

 

Suositellut vaikutusajat 

 

 Lakka, sellakka:                                               15 - 30 minuuttia. Tavallisesti kertalevitys riittää 

 Kiiltävät lakat, polyuretaani:                            30 - 45 minuuttia. Voivat vaatia 2 - 3  

    levityskertaa 

 Monikerroksiset maalit:                                    1 tunti ja kaavinta. Toista menettely 

 Jos maalikerroksia on enemmän kuin  5 - 6:     Levitä reilu kerros ja anna vaikuttaa yön yli. 

      Kuivumisen estämiseksi peitä käsiteltävät alueet  

               muovikalvolla 

         

Terveys ja turvallisuus 

 

 ei luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle tai ihmisten terveydelle  

 käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä ammattikäyttäjille 

 



Varotoimet 

 

 käytä ainoastaan ohjeen mukaan 

 säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa 

 pese kädet käytön jälkeen 

 älä sekoita muiden tuotteiden kanssa 

 jos ainetta joutuu silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 

 jos ainetta joutuu iholle: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla 

 suojakäsineiden käyttöä suositellaan jos käyttö on pitkäaikaista 

 poistettaessa myrkyllistä ja/tai lyijypitoista maalia suojakäsineitä on käytettävä 

 

Saatavissa olevat tuotekoot 

 

Saatavissa 500ml, 1 litran, 2 litran, 5 litran ja 15 litran pakkauksissa. 

 

Suojeltava jäätymiseltä. 

 
Lisätietoja osoitteesta www.cleaneko.fi  sähköposti: info@cleaneko.fi tai soita puhelinpalveluumme +358 400 238 814 

 

Tuottaja: Eco Solutions Limited, Iso-Britannia, http://www.ecosolutions.co.uk/ 

 

http://www.cleaneko.fi/

