
D10 - Behangstripper

MATERIALEN

Knauf Behangstripper is een product om 
behangpapier te verwijderen.

OPSLAG

Knauf Behangstripper moet op een droge, 
koele en vorstvrije plaats weg van direct 
zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 30 °C). 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 12 maanden lang 
constant.

EIGENSCHAPPEN

■ Sterk oplossend vermogen
■ Op basis van biologische componenten
■ Snelle werking
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TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Behangstripper is in het bijzonder 
geschikt voor de milieuvriendelijke verwijdering 
van alle soorten behangpapier, met 
uitzondering van glasvezel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ In geval van accidenteel contact met de 

ogen, overvloedig spoelen en een arts 
raadplegen indien nodig 

■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 
bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor 
elke toepassing die buiten dit technische 
informatieblad valt, of bij onduidelijke 
instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
Bedek/bescherm de directe omgeving 
(meubelwerk, vloer ...). Maak alle elektrische 
apparaten (stopcontacten, schakelaars ...) 
op en in de nabijheid van het te behandelen 
oppervlak spanningsvrij.

VERWERKING
Verhouding van het mengsel: voeg 1 l Knauf 
Behangstripper toe aan 10 l warm water 
in een schone recipiënt. Breng het product 
met behulp van een spons of een rol zodanig 
aan dat het behangpapier grondig wordt 

bevochtigd. Laat het product gedurende min. 
15 min. inwerken. Haal het papier er vervolgens 
af met behulp van een spatel. Op minder 
absorberende bekledingen (vinylpapier of 
wasbaar papier) moeten diverse perforaties 
worden gemaakt over de volledige breedte 
van de ondergrond met een afstrijkmes of een 
perforator voor behangpapier om het product 
Knauf Behangstripper tot achter de bekleding 
te laten doordringen. 

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of 
meer dan 25 °C bedraagt. 
Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Fles van 1 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-30 °C
Dichtheid 1,005 kg/l bij 20 °C
Kleur kleurloos


