
 

 

 

 

 

 
 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Peel Tec er vårt helt nye produkt i C-Tec produktsortimentet. Si farvel til strevsomme og 
farlige metoder for å fjerne maling, som varmebehandling, aggressive løsningsmidler og 
mekaniske metoder.  Peel Tec er veldig enkel å bruke med en hendig aerosol, en unik 
dyse som sprayer riktig dose av produktet på overflaten. 
Peel Tec virker raskt. Bare spray på, og på under ti minutter kan du se at malingen skaller 
av. UTROLIG! Takket være Peel Tecs unike formel vil ikke grunnmaterialet ta skade og 
overflaten blir perfekt forberedt til en ny overflatebehandling. Peel Tec er utrolig allsidig 
og virker med den samme kliniske effekten på nesten alle typer materialer. Dette unike 
produktet gjør jobben enklere uten farlig damp eller uheldige skader.   
Og det blir enda bedre … Peel Tec er 100 % UTEN metylklorid! 
 

2. ANVISNINGER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Ristes før bruk. Før bruk, sjekk at overflaten er kompatibel. Spray på rikelig og gi 
produktet tid til å virke. Reaksjonstiden kommer an på kvaliteten og alderen til malingen 
eller lakken som skal fjernes. Fjernes så med et redskap som passer til dette. Gjenta 
prosessen på vanskelige overflater. 
 

3. PRODUKTBESKRIVELSE 
Geléaktig konsistens. Veldig effektivt. 
Sprayboksen må oppbevares i romtemperatur før bruk. 
Brukstemperatur 5 – 30 °C. 
Sprayområdet er cirka åtte centimeter bredt. 
 

4. HMS-REFERANSER 
Se sikkerhets datablad.  
 

5. TEKNISK SERVICE 
Importør CT1 Norge AS – Hotvetveien 124 – 3023 DRAMMEN 
Telefon: +47 91 19 60 60 – E-post: post@ct1.no – www.ct1.no 
 

TEKNISKE DATA PEEL TEC 
Innhold: 500 ml 
VOC-innhold: Cirka 98 % w/w 
Farge: Gjennomsiktig 
Lukt: Karakteristisk 
Relativ tetthet ved 20 °C: 1,25 g/ml 
Ytelse: 1,5 g/sec 
Damptrykk ved 20 °C: 3 til 4 bar 
Dekkevne: Cirka 0,8 m² 
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All informasjon, inkludert illustrasjoner er ment å være korrekte. Brukeren skal selv uansett vurdere om produktet er 
tilfredsstillende for bruk på sin applikasjon. CT1 Norge AS gir ingen fulle garantier for nøyaktig produktbeskrivelse og frasier seg 
ett hvert ansvar i forbindelse med bruken av produktet. CT1 Norge AS sine forpliktelser er kun knyttet til de standard 
betingelser som gjelder i forbindelse med salg - og levering av produktet. CT1 Norge AS vil ikke påta seg eller være ansvarlig for 
skader eller ulykker som skjer indirekte eller som en konsekvens av salg, bruk eller misbruk av dette produktet. 
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