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SCANDIPAINT SMART STRIP 1 HD
PROFESSIONEL MALINGSFJERNER DER FJERNER OP TIL 30 LAG AF PRAKTISK 
TALT ENHVER TYPE MALING FRA ALLE OVERFLADER I EN PROCES.  

BRANCHENS FØRENDE PRODUKT TIL HISTORISK RESTAURERING  
OG BLYSANERING. 

SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG.

OM PRODUKTET
SMART STRIP™ 1 HD er den mest effektive malingsfjerner til de 
fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, sten, stucco, gips, 
støbejern, stål, marmor og de fleste glasfiberartikler.

SMART STRIP™ 1 HD er en alkalisk pasta, der påføres med 
pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade neutra-
liseres med Citri-Lize ™, som også er inkluderet i pakken. SMART 
STRIP™ 1 HD er udviklet uden methylenchlorid og er hverken 
kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig. 

FORDELE
• Fjerner 30 malingslag i en proces

•  Vandbaseret

•  Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)

•  Svag lugt

•  Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier

•  Fjerner effektivt blyholdige malinger

•  Ideel til historiske restaureringer 

• Miljøvenlig fjernelse

• Ideel til træ, murværk, sten, metal og meget andet samt til 
historiske restaureringer - perfekt før interiør eller eksteriør
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DEN ORIGINALE MALINGSFJERNER - SIDEN 1981 
Smart Strip 1 HD systemet indeholder en alkalisk pasta, der fordeles på 
den overflade, der skal fjernes. Pastaen dækkes derefter med det paten-
terede Dumond Laminated Paper for at styre fordampningen. Lad pastaen 
sidde på belægningerne i 12-48 timer afhængig af antallet af lag og ty-
pen af den belægning, der skal fjernes. Efter en passende indvirkningstid 
kan pastaen og den blødgjorte maling fjernes med papiret og ved hjælp 
af en skraber/spartel. Eventuelt overskydende pasta kan fjernes med en 
fugtig svamp eller en højtryksrenser. Til sidst neutraliseres overfladen ved 
hjælp af Citri-Lize™ neutralisator.  

ANVENDELSESOMRÅDE
Smart Strip 1 HD systemet er en miljøsikker metode til fjernelse af op 
til 30 lag maling fra de fleste overflader i en arbejdsgang (dvs. træ, 
mursten, beton, sten, stuk, puds, støbejern, stål, marmor og glasfiber). 
Se også punkt 4. – overflader og coatings, som ikke tåler Smart Strip 1 
HD. Smart Strip 1 HD® systemet indeholder malingsfjerner i pasteform, 
påføringsværktøj, Dumond Laminated Paper og Citri-Lize™ neutralisator. 
Smart Strip 1 HD pastaen fordeles/ sprøjtes på den overflade, der øn-
skes behandlet. Derefter dækkes området med Dumond Laminated Paper, 
som kontrollerer fordampningen. Papiret forbliver på overfladen indtil til 
al maling er opløst. Pasta og maling klæber fast på papiret i forbindelse 
med fjernelsen. Den behandlede overflade vaskes derefter med rent vand 
og neutraliseres efterfølgende med det nye Citri-Lize™ produkt, som er en 
del af pakken (for instruktioner se teknisk datablad for Citri- Lize™). Smart 
Strip 1 HD systemet er velegnet til komplicerede, udskårne eller støbte 
overflader og anbefales til historisk restaurering og andre projekter, som 
omfatter fjernelse af blyholdig maling.

TESTOMRÅDE
Forbered altid et testområde for hver overflade- og malingstype forud for 
anvendelse. Se særskilt brochure vedr. testinstruktioner. En forudgående 
test før projektet igangsættes er den bedste måde at sikre produktets 
egnethed. Dette vil også hjælpe brugeren til at finde ud af, hvordan 
produktet anvendes, i hvilken lagtykkelse pastaen skal påføres og den 
indvirkningstid, der kræves for at gennemføre projektet.

ANVENDELSE & DÆKKEEVNE 
Ved hjælp af pensel/murske/spartel påføres et lag på omkring 3-6 
mm afhængig af alder, omgivelsestemperatur, og lagtykkelse på den 
belægning, der skal fjernes (se testresultat). Hvis der anvendes murske 
på ujævne overflader arbejdes pastaen efterfølgende ind i sprækker 
og revner med en nylonpensel. Dæk pastaen med Dumond Laminated 
Paper. Den printede side skal vende udad. Udjævn luftlommer, stik hul på 
evt. luftbobler. Lad den papirdækkede pasta sidde i den indvirkningstid, 
der blev bestemt i forbindelse med den forudgående test. Smart Strip 1 
HD giver en gennemsnitlig dækning på ca. 0,55 m2 pr. liter v. 6 mm 
lagtykkelse, forbruget kan variere. 

FJERNELSE 
Fjern ved at køre Smart Strip 1 HD sparedelkniv eller spartel/skraber un-
der papir, pasta og maling, holde det hele stramt og fjerne alt i et stykke.

RENGØRING 
Udendørs: før rengøringen påbegyndes, afdækkes planter og overflader 
med plastfolie eller Dumond Catch-N-Cover for at beskytte mod stænk og 
spild. Fugt overfladen med rent vand vha. højtryksrenser eller haveslan-
ge. Malingrester løsnes vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærk-
som på spalter, fordybninger og revner. Rens omhyggeligt for at fjerne 
alle malingrester. (For et optimalt resultat anbefales det at højtryksrense 
ved lavt tryk). Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres. 
Affald indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 
Indendørs: før arbejdet påbegyndes, dækkes/ beskyttes tilstødende 
overflader – også gulve – vha. plastfolie og afdækningstape. Brug en 
håndsprøjte/tryksprøjte eller svamp til at rense overfladen med rent vand. 
Fjern eventuelle rester vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærksom 

på spalter, fordybninger og revner. Skyl omhyggeligt for at fjerne alle 
rester. Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres. Affald 
indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

NEUTRALISERING 
Anvend Citri-Lize™ (inkluderet i emballagen) til neutralisering. Følg blot 
instruktionen. Hvis overfladen ikke renses og neutraliseres ordentligt, kan 
det betyde, at overfladen efterlades højalkalisk og der opstår skjolder og 
efterfølgende problemer med vedhæftningen af den nye maling/coating 
system.

GENMALING AF TRÆFLADER 
For at opnå det bedste resultat måles fugtindholdet i træfladen med en 
fugtmåler, før overfladen genmales. Hvis resultatet ligger over 15%, er 
træet for fugtigt. Værdier på 12% eller lavere er optimale. Cedertræ, 
fyrretræ og cypresser har et højt vandindhold (harpiks og/eller tannin) og 
kræver ekstra tørretid før maling (i visse tilfælde 90 dage eller længere). 
For at opnå det bedste resultat anbefales det at prime overfladen med en 
100% akrylbaseret primer, inden træfladen genmales. Dette giver over-
fladen mulighed for at ånde, og i de fleste tilfælde vil det kompensere for 
evt. højere pH værdi (højalkalisk) af overfladen.  

FORDELE I FORBINDELSE MED FJERNELSE AF BLYHOLDIG MALING
1. Dumond Laminated Paper holder pasta og maling våd/fugtig og 

forhindrer dermed, at blypartikler kommer i forbindelse med luften 
eller omgivelserne 

2. Når Dumond Laminated Paper fjernes, følger størstedelen af pasta 
og blyholdig maling med og kan nemt bortskaffes. 

3. Følg de gældende regler for bortskaffelse af blyholdigt materiale. 

EMBALLAGE
4,7 liter (4 spande/palle)
19 liter (24 spande/palle)

FORBRUG / DÆKKEEVNE
Dækkeevne v. 6 mm:  1 liter = ca. 0,55 m2
Dækkeevne v. 6 mm:  19 liter = ca. 10,5 m2

FLAMMEPUNKT: Intet

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC): 0

LUGT: Neutral

PH: 13,0 

MASSEFYLDE: 1,35 kg

RENGØRING AF VÆRKTØJ
Straks efter brug med vand.

FORARBEJDNINGSTEMPERATUR
For at opnå de bedste resultater bør overfladetemperaturen være  
15°C - 35°C. Produktet kan anvendes ned til 2°C, dog reduceres effek-
ten og indvirkningstiden øges.

OPBEVARING
Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frostfrit. Åbnede spande lukkes 
godt.

SCANDIPAINT SMART STRIP 1 HD
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SCANDIPAINT SMART STRIP 1 HD
SIKKERHED

FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSKRAV
Smart Strip 1 HD er et alkalisk produkt, som kan forårsage ætsning/irri-
tation ved hudkontakt. Bær lange gummi- eller latexhandsker, som tapes 
ved ærmet. Bær altid ansigtsværn eller briller. Beskyt ansigt og hoved, 
når produktet anvendes over hovedhøjde. Ved højtrykrensning eller ned-
vaskning bæres gummi eller plastik overtræksdragt. Følg retningslinierne i 
forbindelse med airless sprøjtning.

Dæk/beskyt de områder, som ikke ønskes behandlet, herunder tilstøden-
de overflader, hvor stænk kan forekomme. Polyætylen (plastfolie) eller 
Dumond Catch-N-Cover (mikrofiltrerende membran) skaber en effektiv 
barriere. Planter bør afdækkes. BEMÆRK: SMART STRIP™ vil ikke påvir-
ke glas, aluminium eller plastoverflader.

SUNDHED OG SIKKERHEDSKRAV
Må ikke indtages. Selvom SMART STRIP™ er formuleret til at være sikker 
for brugeren, overfladen og miljøet, bør de gældende sikkerhedsproce-
durer altid følges. Der henvises til sikkerhedsdatabladet, som giver vigtig 
information om sundhed/sikkerhed før anvendelse.
BEMÆRK: I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skylles grundigt med 
vand. Ved vedvarende irritationen, søg lægehjælp. Opbevares utilgæn-
geligt for børn. 

MAL KOD 1993 
00 - 4

BORTSKAFFELSE
Ved bortskaffelse skal de lovmæssige bestemmelser overholdes.

CITRI-LIZE NEUTRALISATOR
Efter brug af Smart Strip HD malingsfjerner kan pH-niveauet på den 
behandlede overflade stige til over 8, hvilket er alkalisk. Citri-Lize™ pH 
neutralisator vil bidrage til at sænke pH værdien til et sikkert niveau på 
mellem 5 og 8. Denne pH-neutralisering er især vigtig, hvis den behand-
lede overflade skal males efterfølgende.
Hvis en overflade viser en pH-værdi på over 8, skal den behandles med 
Citri-Lize™ og derefter tørre grundigt. Vent dernæst mindst syv dage, før 
pH-niveauet igen testes og før træet behandles med andre produkter som 
f.eks. primer/maling.

BRUGSVEJLEDNING 
Opløs Citri-Lize i rent vand i henhold til instruktionerne på pakken. Rør 
indtil pulveret er fuldstændig opløst (10-15 sekunder). Påfør Citri-Lize 
med tryksprøjte eller sprayflaske. Citri-Lize indarbejdes i overfladen vha. 
en skurebørste, vær særlig grundig ved områder med træ, revner og 
sprækker. Lad derefter tørre. Skyl overfladen med rent vand efter 15-30 
minutter. Kontroller pH værdien på overfladen. Tjek flere områder. En 
gentagelse af denne proces kan være nødvendig, indtil pH-værdien 
ligger mellem 5 og 8 på et lakmuspapir. Bemærk: på de fleste træover-
flader kan det være nødvendigt med 2 påføringer for at opnå tilfredsstil-
lende pH-værdier. 2. Sådan måles pH-værdien på en overflade: i Smart 
Strip HD spanden ligger en lille pakke pH papir og en farveskala. Hold 
en strimmel lakmuspapir ind mod overfladen og fugt vha. sprayflasken 
med en smule rent vand. Sammenlign farven med farveskalaen. Det er 
vigtigt at sænke pH-værdien til mellem 5 og 8, især hvis der skal males 
efterfølgende. En overflade med en pH-værdi over 8 kræver yderligere 
behandling med Citri-Lize og skal derefter tørre, før ny test kan gennem-
føres og ny coating påføres. 3. Lad overfladen tørre omhyggeligt før der 
genmales (mindst 7 dage). 

BEMÆRK 
Det er god maler-praksis at måle fugtindholdet i overfladen vha. en 
fugtmåler. Træ, som indeholder mere end 15% fugt er for fugtigt, og det 
bedste maleresultat opnås ved 12% fugtindhold. Testen udføres samme 
dag, som malerarbejdet påbegyndes. 

FORTYNDING 
4 oz pakke (115 gram) – tilføj 0,95 liter rent vand. 
8 oz pakke (225 gram) – tilføj 1,9 liter rent vand.  

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED  
SPECIELLE OVERFLADER 

CEDER, FYR OG CYPRES
Ved træsorter med højt fugtindhold (harpiks og/eller tannin) er ekstra 
tørretid påkrævet før maling, da der ellers kan forekomme pletter. Anvend 
en primer, som hæmmer og forsegler for at hindre misfarvning forårsaget 
af udtrækning og fugtproblemer. Tørretiden kan være 60-90 dage og i 
visse tilfælde længere afhængig af, hvor meget fugt træet indeholder. Det 
er meget vigtigt at bruge fugtmåler, når overfladen undersøges før enhver 
overfladebehandling. 

TEGL, STEN, STUK, MURVÆRK, OSV.
Ved murværk følges førnævnte retningslinier. Afrens Citri-Lize ved at skylle 
ved lavt tryk. I de fleste tilfælde vil en enkelt påføring af Citri-Lize være 
tilstrækkelig.



SCANDIPAINT GmbH & Co KG
ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID:  DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 29 January 2018 6:00 PM DRUCKDATUM 29/01/18 SEITEN 4 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

I FIRE TRIN
HURTIG OG EFFEKTIV

PÅFØRING
Brug de medfølgende gummihandsker. Påfør alle 3 produk-
ter i sættet (Smart Strip, Smart Strip Pro, Smart Strip 1) i et 
område på ca. 25x25cm pr. produkt. Påfør den korrekte 
lagtykkelse (ca. dobbelt så tyk som de belægninger, der 
skal fjernes). Brug tape til at adskille prøverne.1

2
3
4

TILDÆK
Anbring Dumond Laminated Paper på hver af prøverne og 
tryk det let fast. Logo side skal vendes væk fra emnet. Tape 
alle kanter fast for at beskytte dem mod regn og vind. Smart 
Strip og Smart Strip Pro kan også testes uden Dumond 
Laminated Paper, Dumond Laminated Paper øger virketiden 
og er afgørende for projektets succes, især i varmt vejr.

FJERNELSE
Prøverne kontrolleres efter 6-24 timers virkningstid. Jo 
koldere temperaturen, jo længere virkningstid. Afhængigt af 
lagtykkelse og produkter som skal fjernes, kan mere end en 
påføring være påkrævet. Derfor er testpakken så vigtig. Det 
er vigtigt at være opmærksom på virkningstid, temperatur, 
fugtighed og vejrforhold under testen.

RENGØRING
Efter virkningstiden skal du starte med at løfte papiret og 
skrabe malingsfjerneren og malingen forsigtigt væk med 
den medfølgende plastikspartel. Når malingen er skrabet 
væk, skal du straks rengøre overfladen ved hjælp af den 
medfølgende Scotch Brite ™ Pad eller en mellemstor nylon-
børste og vand eller anvend højtrykrensning. Overfladen er 
nu ren og fri for maling.
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TRE PRODUKTER
LØS ALLE PROBLEMER

SMART STRIP ™ 
Smart Strip ™ er en miljøvenlig, vandbaseret og lugtfri 
malingsfjerner, der er ekstremt effektiv til at fjerne flere lag 
arkitektoniske og industrielle belægninger fra stort set alle 
indvendige og udvendige overflader. 

SMART STRIP™ kan nemt påføres med en pensel, rulle el-
ler airless. Afhængigt af antallet og typen af malingslag, 
der skal fjernes, skal pastaen påføres på belægningen 
i mellem 6 og 24 timer. SMART STRIP™ er udviklet til 
at forblive våd og effektiv i længere perioder, selv uden 
brug af Dumond® Laminat Paper. SMART STRIP™ er 
udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkal-
dende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

• Vandbaseret
•  Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
•  Lugtfri
•  Biologisk nedbrydelig
•  PH-neutral
•  Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
•  Ideel til indvendig og udvendig overflade

SMART STRIP ™ PRO
Smart Strip ™ PRO fjerner effektivt arkitektonisk, industriel 
og blyholdig maling fra en række overflader uden at 
skade brugeren, overfladen eller miljøet. 

SMART STRIP™ PRO giver den mest kraftfulde løsning til 
fjernelse af de sværeste belægninger og er en professi-
onel vandbaseret malingsfjerner. Den fjerner effektivt alle 
malingstyper så som bil- og bådlak, epoxy og blyholdig 
maling. SMART STRIP™ PRO kan anvendes på alle 
indvendige og udvendige overflader (træ, mursten, sten, 
beton, metal, plast, glas, glasfiber mm). SMART STRIP™ 
PRO er udviklet uden methylenchlorid og er hverken 
kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

•  Vandbaseret
•  Indeholder meget få flygtige organiske forbindelser (VOC)
• Svag lugt
•  Biologisk nedbrydeligt
•  PH-neutral
•  Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
•  Fjerner effektivt blyholdige malinger
•  Ideel til historiske restaureringer

SMART STRIP ™ 1
Smart Strip ™ 1 HD er den mest effektive malingsfjerner 
til de fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, 
sten, stucco, gips, støbejern, stål, marmor og de fleste 
glasfiberartikler.

SMART STRIP™ 1 er en alkalisk pasta, der påføres med 
pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade 
neutraliseres med Citri-Lize ™, som også er inkluderet 
i pakken. SMART STRIP™ 1 HD er udviklet uden met-
hylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende 
eller brandfarlig.

FORDELE:

•  Vandbaseret
•  Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
•  Svag lugt
•  Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
•  Fjerner effektivt blyholdige malinger
•  Ideel til historiske restaureringer

SMART STRIP ™ 
Da hvert fjernelsesprojekt fungerer forskelligt, er det 
afgørende, at der udføres et testfelt i hvert område og 
på alle overflader for at sikre, at du vælger det korrekte 
produkt. Derfor har vi udviklet en komplet testpakke, der 
giver dig alt, hvad du behøver for at teste - med minimal 
indsats og maksimale resultater. 
Denne pakke indeholder 235 ml prøver SMART STRIP™ 
1, SMART STRIP™ og SMART STRIP™ Pro, enkelt værktøj 
og Dumond Laminated Paper. Alt hvad du behøver for at 
opnå en vellykket test.

FORDELE:

•  Komplet test kit
•  Eliminerer usikkerhed
•  Sikkerhed for dit projekt
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MILJØVENLIG
SIKRE & EFFEKTIVE BEJDSNING 

HVAD ER SMART STRIP™
SMART STRIP™ er en revolutionerende malingsfjerner, der er sikker for brugeren og for enhver overflade såvel som for miljøet. Det produce-
res uden skadeligt methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, giftig eller ætsende. SMART STRIP™ er en vandbaseret malingsfjerner, 
som effektivt fjerner helt op til 15 lag malinger af f.eks. olie, akryl, vinyl, uretaner – ja selv gammel blyholdig maling. Kan anvendes på 
indendørs og udendørs overflader som f.eks. træ, mursten, beton, sten, metal, plast, glas og glasfiber. SMART STRIP™ er:

• Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)

• Lugtfri

• Ekstrem brugervenligt

• Bionedbrydeligt 

• PH-neutral

FANTASTISKE REFERENCER 
SMART STRIP™ har været i brug i mange år og har bevist sig på mange prestigeobjekter. Liste over referencer:

• De berømte offentlige bygninger Washington

• Den amerikanske og canadiske Navy, 

• Atomkraftværker

• Ældreboligsaneringer i hele verden 

• Boreplatforme og platforme, skibsfarten 

Måske snart dine projekter SMART STRIP™ FRA DUMOND

 
Siden 1981 har Dumond® udmærket udviklet innovative og miljøvenlige løsninger inden for malingsfjernelse, graffiti kontrol, sten og 
murværk og blyindkapslingsprodukter til restaurationsindustrien. Vores produkter som er alsidige og nemme at bruge giver komplette 
løsninger til forbedring i hjemmet samt af professionelle og industrielle købere.

FOR SPØRGSMÅL
SMART STRIP™ distribueres og vedligeholdes af SCANDIPAINT udelukkende i Europa. 

Oplysninger om produkter, tips og tricks samt datablade kan findes på SCANDIPAINT.COM. Vores tekniske salgsstyrke er altid klar 
til at hjælpe og rådgive dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte + 49-40-854143600


