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TEKNISK DATABLAD

NIVAS MALINGSFJERNER EXTRA 
 
 
PRODUKTBESKRIVELSE: 
NIVAS Malingsfjerner Extra er miljø- og 
bruksvennlig og er et effektivt middel til 
bruk på de fleste malte/lakkerte 
overflater. Produktet er ikke etsende og 
inneholder ikke stoffer som er skadelige 
ved normal bruk. 
NIVAS Malingsfjerner Extra har en 
geleaktig konsistens og vil derfor ikke 
sige/renne. 
 
BRUKSOMRÅDE: 
Alle typer tre-/ mur-/ betong-/ metallflater 
der olje-, alkyd-, akryl- og lateksprodukter 
er brukt. 
God effekt på de aller fleste tokomponent 
malinger.. 
Sett alltid prøve på et lite synlig sted! 
Må ikke brukes på Edeltre, gran og furu 
som skal lakkeres eller beholdes trehvite. 
 
BRUKSANVISNING: 
NIVAS Malingsfjerner Extra er klar til bruk 
og skal ikke tynnes. Rør eventuelt 
malingsfjerneren godt før bruk. Påføres 
tørt underlag med pensel, rulle eller 
malersprøyte.  
Legg på en fyldig film som er tykkere enn 
malingslaget som skal fjernes. Virketiden 
er fra 5-10 minutter til 24 timer, avhengig 
av malingslagets type og tykkelse. 
Bearbeid eventuelt flaten med en børste 
eller svamp. Der det er mange malingslag 
kan ytterligere påføring være nødvendig. 
Legg ut filt/fiberduk for å samle opp 
malingsrester og lignende. 
 
Skrap eller spyl av malingsfjerner og 
maling med rent vann når malingen er 
løsnet/løst opp. Varmt vann er mer 
effektivt enn kaldt. En steamer med 70 – 
80 oC er svært effektiv helt ned mot 10 

bars trykk, men også vanlig 
høytrykksspyling har god effekt. 
Vask av malingen nedenfra og oppover. 
Når det er gjort, vask fra toppen og ned. 
Skyll godt. 
Trevirke må tørke i 1-4 uker etter spyling 
før ny maling påføres. Ved bruk av 
skrape bør overflaten tørkes over med en 
fuktig klut for å fjerne eventuelle rester. 
Områder som ikke skal strippes må 
tildekkes. 
 
TEKNISKE DATA: 
 
FORM: Geleaktig flytende 
FARGE: Brun transparent 
LUKT: Svak aromatisk 
FORBRUK: 
Normalt: 0,3 – 1kg/m2 , 1 kg dekker 1 – 
3m2       
PÅFØRINGSTEMPERATUR: 
Minimum 5 oC. Høyere temperatur gir 
hurtigere reaksjon og virkning. 
MILJØ: 
Malingsfjerneren er uten Fosfat, men har 
en pH verdi på ca. 13,5 og er etsende. 
RENGJØRING: 
Vann og vanlig 
såpe. 
FORPAKNING:  
20 Liters spann 
 
INNHOLD: 
    
Kaliumhydroksid 
Bensylalkohol  
 
 
HELSEFARE: 
NIVAS malingsfjerner Extra inneholder 
Kaliumhydroksid og Bensylalkohol og er 
farlig ved svelging.  
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 
Bruk egnet verneutstyr, dvs. verne-visir,  
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briller, regntøy, gummihansker og 
gummistøvler hvis det er fare for sprut. 
Unngå kontakt med øynene og huden, og 
oppbevar produktet i originalemballasjen, 
innelåst og utilgjengelig for barn. 
 
OPPBEVARING, LAGRING OG 
HOLDBARHET: 
Oppbevares kjølig og godt ventilert, men 
frostfritt, i originalemballasje, og utenfor 

barns rekkevidde. Har da nærmest 
ubegrenset holdbarhet. 
 
Sikkerhetsdatablad fås ved henvendelse 
til  
Norsk Industrivern AS på tlf.: 51 71 56 00 
 
Oppdatert dato: 07.11.2015 
 

 
 
 


