Afbijt
Afbijt is een methyleenchloride vrij, krachtig werkend verfafbijtmiddel voor verwijdering
van diverse verf soorten als alkyd, synthetisch, epoxy en 2 componenten verven.
•
•
•
•

Methyleenchloride vrij
Gemakkelijk, met een snelle werking
Aan te brengen in dikke lagen
Toepasbaar op vele verfsoorten

Toepassing
Afbijt is geschikt voor het verwijderen van
Alkydverf, water gedragen verven, epoxy en
polyurethaan verf. Toepasbaar op vrijwel alle
ondergronden.
Ook voor het snel verwijderen van bekladdingen
afkomstig van spuitbusverven en andere graffiti
leuzen.

Gebruiksaanwijzing
Afbijt gebruiken zoals aangeleverd. Breng het
product gelijkmatig aan met behulp van een kwast
of borstel.
Laat Afbijt minimaal 15-30 minuten inwerken. Bij 2
componenten coatings en meerdere lagen de
inwerktijd aanpassen.
Opgeloste verfresten met een schrapper of
plamuurmes verwijderen of met behulp van
hogedruk warm water.
Herhaal indien nodig de behandeling.
De gereinigde ondergrond nawassen met
Verfreiniger, verdund met water.
Theoretisch rendement
2-5 m2 per kilo
verbruik is sterk afhankelijk van de aan te brengen
laagdikte, verflaag en soort ondergrond.
Reiniging apparatuur
Direct na gebruik met schoon water in combinatie
met Verfreiniger.

Applicatie condities
Minimale omgevingstemperatuur :
Maximale relatieve vochtigheid :
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

5 °C
100 %
5 °C
35 °C

Kenmerken
Dichtheid (SG), pH waarde
Onverdund product
pH onverdund product

: ca 1,0 kg/l
: nvt

Verpakking
10 kilo can HDPE.
Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een
droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.
Restanten
Restanten van het product en lege verpakking
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming
met de lokale regelgeving en wettelijke
voorschriften.

Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale
wetten
betreffende
gezondheid,
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer
informatie over de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).
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