
Voor horizontale
oppervlakken

�

Zonder spoelen

�

Nieuwe technologie
grote kracht

�

Radicale verwijdering
van verf, lak,
lazuurverf, in MINDER
dan 10 minuten

�

Verpakking met
volledige opening,
voor een groter
gebruiksgemak
en geen verlies

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR beschikt over een nieuwe “zeer krachtige” technologie en vormt een

alternatief voor chloorhoudende afbijtmiddelen dat onvergelijkbaar is met de gebruikelijke afbijtmiddelen.
� Zijn radicale efficiëntie - snel afbijten in één enkele toepassing van 10 min. - werd onder controle van een

gerechtsdeurwaarder getest op verf, lak en lazuur van verschillende samenstellingen (glycero en acryl).
� Het kan worden gebruikt op alle ondergronden: hout, metaal, glas, beton, enz. (Behalve kunststof, waarvoor een

voorafgaande test op een onopvallende plaats wordt aanbevolen).
� Zijn ultrakrachtige vloeibare formule (pH neutraal, zonder zuur of NMP) kan worden gebruikt op hout zonder dat het

zwart wordt en op de meeste ijzerhoudende metalen zonder dat ze verweren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Alle ondergronden (op delicate bekledingen en plastic, vooraf testen op een onopvallende plaats).
� Op gelakt oppervlak (zeer gladde bekleding) kan er licht geschuurd worden met staalwol of schuurpapier alvorens

AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR aan te brengen om de aanvang van het afbijten te vergemakkelijken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Gebruiksklaar. De bus goed schudden voor gebruik.
� Het plastic deksel voorzichtig openen om mogelijke spatten van het afbijtmiddel te vermijden.
� In goed geventileerde ruimtes werken. Een veiligheidsbril en aangepaste handschoenen dragen. Niet in volle zon

aanbrengen.
� Een vette laag AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR aanbrengen met een oud penseel.
� 10 minuten laten inwerken zodat de af te bijten bekleding volledig opgezwollen is en zich van de ondergrond losmaakt.
� De resten afschrapen zonder de ondergrond te krassen (spatel, staalwol).
� Op uitzonderlijk resistente ondergronden de volledige operatie nogmaals uitvoeren.
� Na droging van de afgebeten ruimte het oppervlak met een fijn schuurmiddel ontkorrelen.
� De nieuwe afwerking aanbrengen.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik met (bij voorkeur warm) water of BLANCHON VERDUNNER GEURARM reinigen.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.
� Het is aanbevolen om de afbijtresten aan een erkende verwerker mee te geven zodat ze met een minimale impact op

het milieu behandeld worden.

VERBRUIK
� Ongeveer 6 m2 per liter.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
� Gebruiken met een goede ventilatie.
� Het wordt aanbevolen om rubberen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
� Op meubels of oude of breekbare voorwerpen, vooraf testen op een onopvallende plaats.
� Niet in warme ruimtes opslaan (opgelet voor verpakkingen in voertuigen).
� Niet op plastic gebruiken zonder het product vooraf op een onopvallende plaats te testen.
� De veiligheidsinstructies volgens.

Door de deurwaarder
vastgestelde snelle
werking
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL VERWIJDERING VAN ALLE FILMVORMENDE AFWERKINGEN: VERF, LAK, LAZUUR, MET GLYCEROFTAAL-

OF ACRYLVERBINDINGEN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Geselecteerde oplosmiddelen, zonder zuur of NMP
DICHTHEID 0,98 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 80 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen bij gebruik naleven. Zie het overeenkomstige

Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
pH Neutraal


