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SUPER AFBIJTER
Eigenschappen

Algemene Omschrijving

Voornaamste kenmerken
 Met water te verwijderen
 Bevat geen alkaliën, zuren of fenolen
 Zeer snelle werking
 Etst niet
 pH neutraal
 goed stand vermogen

SUPER AFBIJTER is een zeer snel werkende biologisch
afbreekbare afbijter methyleenchloride en NMP vrij.
Verwijdert alle courante verven, lijmen en graffiti.

Beperkingen :

Gebruikersdomein




Afbijtmiddel voor olie-, cellulose-, alkydhars-,
chloorrubber- en meercomponentenlakken op
hout, metaal, steenachtige ondergronden en
latexen of acrylaten.





Niet gebruiken wanneer de temperatuur van
lucht en oppervlak onder de 5°C is. Werking
vermindert bij lagere temperatuur.
Niet gebruiken wanneer regenval verwacht
wordt
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
Direct zonlicht vermijden.

Product informatie
Technische bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY
verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be .

Technische Data Super Afbijter
Theoretisch rendement
1-5 m²/L
Afhankelijk van het te behandelen oppervlak.
Droogtijd
5-15 minuten laten inwerken
Reinigen met
water
Soortelijk gewicht
0,99 g/L
Opslagtemperatuur
– min
5°C
– max
40°C

Ondergrond, voorbereiding en grondlagen
Het af te bijten materiaal moet droog-, stof-, olie- en vetvrij zijn.
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Verwerking
Breng een dikke laag SUPER AFBIJTER aan met kwast of rol. Laat 5-15 minuten inwerken afhankelijk
van type verf. Verwijder de opgeloste lagen met schraper, steekmes of onder hoge druk waterstraal.
Indien verlaag niet in 1 keer mee komt ( door bijvoorbeeld hoge laagdikte ) een extra laag SUPER
AFBIJTER aanbrengen zonder weg te schrapen.
Altijd grondig naspoelen om compatibiliteit van latere verfsystemen te garanderen.
Niet verspuiten, tenzij met aangepaste apparatuur.

Reiniging : water en zeep, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om
roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

Houdbaarheid
Vorstvrij en droog is het product minimum 6 maanden houdbaar. Te lang stockeren kan activiteit van het product
verminderen.

Veiligheid en hygiëne
Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden. Licht ontvlambaar. Persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen voor
handen, ogen en huid.
Afval niet in gootsteen gieten. Afvoeren volgens lokale regels.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van
deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed
liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht
van de vakkundige verwerker vragen.
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