LØSNE MATERIALER
SOM ER LIMT/FUGET
MED TEC7
DEMONTERA
MATERIAL LIMMAT/
FOGAT MED TEC7
P R O F E S S I O N A L

NO:

Materialer som er limt/fuget med TEC7 sitter godt fast
da TEC7 har en høy limstyrke. Her er noen alternativer
for å løsne materialer limt/fuget med TEC7:
A. Skjær gjennom fugemassen med kniv eller tynn
ståltråd (f.eks. pianotråd). Rester av fugemasse kan
deretter løses opp med REMOVE ALL og så fjernes, eller
slipes bort. En messingbørste er velegnet til fjerning av
fugerester på fliser og glass.
B. Varm opp limet/fugemassen med en kraftig hårføner
eller varmluftpistol for å løsne limte materialer og fjerne
limrester etterpå. NB: sjekk først at underlaget ikke
skades av varmluften. Denne metoden må ikke anvendes
på polyuretanbaserte fugemasser da varme kan frigi
skadelige gasser.
C. Punktene A og B kan i enkelte tilfeller kombineres.

SE:

Material som är limmat/fogat med TEC7 sitter hårt då
TEC7 har en hög limstyrka. Här är några alternativ för
att demontera material som är limmat/fogat med TEC7:
A. Skär genom fogmassan med en kniv eller tunn
ståltråd (t.ex. pianotråd). Rester av fogmassan kan
sedan lösas upp med REMOVE ALL och sedan avlägsnas,
eller slipas bort. En mässingsborste är lämplig för
borttagning av fogrester från kakel och glas.
B. Värm upp lim/fogmassa med kraftfull hårtork eller
värmepistol för att demontera limmade material
och ta bort limrester. OBS: testa att ytan inte tar
skada av varmluft. Denna metod får ej användas på
polyuretanbaserade fogmassor då värme kan frigöra
skadliga gaser.
C. Punkt A och B kan i vissa fall kombineras.

Produktene i Tec7-serien gjør bygging,
reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er
universelle og har så høy kvalitet at de leveres
med 5 forskjellige garantier og forsikringer.
Tec7-produktene brukes av både private og
profesjonelle håndverkere og selges gjennom
byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og ELforhandlere over hele landet.

Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är
universella och har så hög kvalitet att de levereras
med 5 olika garantier och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
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