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Kwaliteit voor het schilderen

AFBIJTMID-DEL
SUPERKRACHTIG
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Omschrijving

• Gebruiksklaar afbijtmiddel.

• Voor het snel afbijten van alle verven, beitsen 
en lakken op alle soorten ondergronden. 

• Verwijdert oude verf of lijm, 
zelfs in meerdere lagen.

• De gel-formule maakt het mogelijk verticale 
oppervlakken probleemloos te behandelen.

Voordelen

• Ultrasnelwerkend superkrachtig product.

• Gel-formule, ideaal voor 
verticale oppervlakken.

• Het hoog rendement gegarandeert 
zuinig gebruik.

• Bevat geen chloor, noch gechloreerd 
oplosmiddel, noch ammoniak.

• Milieuvriendelijke, biologisch 
afbreekbare bestanddelen.

Technische omschrijving
SUPERKRACHTIG AFBIJTMIDDEL
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Gebruiksaanwijzing

• Voorbereiding van de ondergrond : 
verwijder eerst het oude afschilferende 
verf met een schraper.

• Toepassing : 

 – het afbijtmiddel ruim met een 
kwast of borstel aanbrengen;

 – gedurende maximaal 20 
minuten laten inwerken; 

 – Zodra de verf van de ondergrond 
gaat bladeren, deze met een spatel 
verwijderen. Indien nodig, de behandeling 
herhalen tot het gewenste resultaat.

• Afwerking : het oppervlak met een 
geschikt reinigingsmiddel schoonmaken 
(Solarine® Reiniger Grote Schoonmaak) 
en laten drogen alvorens een 
nieuwe verflaag aan te brengen.

Dosering

• Gebruiksklaar.

• Rendement : 3 tot 5 m2/L

Aanbevelingen

• Bij voorkeur beginnen met een test op een 
klein zone of op een onopvallende plaats.

• Product voorbehouden voor 
professioneel gebruik.

Voorzorgen

• Bescherming van de handen: draag 
geschikte handschoenen

• Bescherming van de ogen: draag een 
anti-spat bril of veiligheidsbril

Reinigen van gereedschap en 
materiaal

• Schoonmaken met Solarine® Reiniger 
Grote Schoonmaak - vloeibaar.

Technische kenmerken

• Voorkomen : gel-formule

• Kleur : groen

Ecologische informatie

• De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen 
die in dit product gebruikt worden, 
zijn biologisch afbreekbaar conform 
met Verordening (EG) n° 648/2004.

Verpakkingen

• Flacon 1Liter   Ref. 3101005  EAN : 5411283314503

• Karton 6 × 1 L     Ref. 3101045  EAN : 05411283314503  

• Bus 2,5 Liter       Ref. 3101063  EAN : 5411283315203

• Karton 3 × 2,5 L    Ref. 
3101052  EAN : 05411283315203 
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