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OMSCHRIJVING 

 
Pasteuze, gelachtige bijtende stof op basis van methyleenchloride. 
 

GEBRUIKSDOEL 

 
Het  aantasten en opweken van oude verflagen (afbijten) zodat deze met een schraper, krabber, of steekmes van de 
ondergrond verwijderd kunnen worden. Sommige lijmlagen van vloerbedekking worden door afbijt opgelost. 
 

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN 

 

• Onbrandbaar  

• Snelle, langdurige werking  

• Goed verwerkbaar  

• Verweekt alkyd- en acryl verflagen, latex- en epoxyverflagen en sommige lijmsoorten 
 

KLEUR EN GLANS 

 
In de bus als een pasteuze melkachtige stof. 
 

KLEUR EN GLANS 

 
Sla met hamer en spijker een gaatje in het deksel om de druk in de bus te laten afnemen. Wip het deksel op en houd één 
hand over het deksel om eventueel losspringen te voorkomen. Voer deze handelingen uit met gestrekte arm. Plak bij 
eventueel hersluiten het gat in het deksel af, en verwijder de tape vóór heropenen van de bus. Na openen gaat de 
werkzaamheid na verloop van tijd achteruit. 
 
Vlot aanbrengen in een dikke laag. Gebruik een oude liefst platte slappe kwast.  
De inwerktijd is afhankelijk van de soort verflaag, de ouderdom van die laag en de laagdikte. 
Na 10 tot 15 minuten inwerken kan de opgeweekte verflaag worden verwijderd, door middel van een krabber, schraper, 
plamuurmes of steekmes. Eventueel kan het nodig zijn deze handeling te herhalen om alle lagen te verwijderen. 
 
Na het verwijderen van alle lagen, de achtergebleven resten afbijtmiddel grondig verwijderen met een geschikt 
oplosmiddel, bijvoorbeeld wasbenzine of thinner. Voorkom tijdens het verwerken van afbijt en het verwijderen van de 
verflagen contact met huid en ogen door spatten. Gebruik geschikte handschoenen en draag eventueel een 
veiligheidsbril. 
 

UITSTRIJKVERMOGEN  

 
Praktisch rendement Afhankelijk van de aard van de lagen die verwijderd worden 

Theoretisch rendement Ca. 2 m2/l . 

 

WERKING 

 

Inwerktijd 10 tot 15 minuten. Doordat een dun vliesje op de aangebrachte laag afbijt ontstaat, 
verdampen de werkzame bijtende stoffen minder snel. 

 

REINIGEN  

 

Spatten op de huid Direct snel met een droge doek wegnemen en langdurig met koud water afspoelen 

Gereedschap Met wasbenzine of thinner schoonmaken 
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HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES 

 
In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit 
product tenminste 6 maanden houdbaar. 
 

PRODUCTGEGEVENS  

 
 
Verpakking 250 cc ; 750 cc  

Vloeistofdikte Strijkklaar   

 

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING 

 
Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie 
over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.  

 

 


