
D8 - Super afbijt

MATERIALEN

Knauf Super Afbijt is een afbijtmiddel om 
verschillende componenten te verwijderen.

OPSLAG

Knauf Super Afbijt moet op een droge, koele 
en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 
5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden 
en in de originele ongeopende verpakking 
bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 
12 maanden lang constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Snelle werking
■	 Efficiënt	op	tal	van	soorten	verf
■ Voor vrijwel alle ondergronden
■ Zonder methyleenchloride
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Super Afbijt is met name geschikt 
voor de verwijdering van alkydlakken, 
lakken op waterbasis, vernis, epoxy- of 
polyurethaanbekledingen,	lijm,	graffiti	...	op	
houten, minerale en metalen ondergronden. 
Dit product bevat geen zuren, kiemdodende 
middelen, natrium of bewaarmiddelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Zeer licht ontvlambare aerosol
■ Houd het product weg van warmte / vonken 

/ open vlammen / warme oppervlakken. 
Stel het niet bloot aan een temperatuur van 
meer dan 50ºC

■ 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 en bescherm de zones die niet moeten 
worden behandeld, en breng de aerosol eerst 
op omgevingstemperatuur.

VERWERKING
Breng het product in een voldoende dikke 
laag aan op het te behandelen oppervlak. 
Laat het product gedurende minstens 15 min 
inwerken. Op tweecomponenten-bekledingen 
is het raadzaam om de werkingstijd van het 
product aan te passen. Verwijder de resten 
opgeloste verf met behulp van een schraper of 
een spackmes. Herhaal de behandeling, indien 
nodig. Was met water. Het product moet worden 
verwijderd als industrieel afval, op voorwaarde 
dat het leeg en droog is. Als dit niet het geval is, 
volgt u de aanwijzingen voor de bescherming 
van het milieu. Te gebruiken op een goed 
verluchte plaats. Het is raadzaam om eerst een 
test uit te voeren op een klein oppervlak.

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

Aerosol van 500 ml
Pot van 1 l en 2,5 l

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-25°C
Dichtheid 0,794 kg/l bij 20°C
Verbruik  ong. 2-3 m²/kg (naargelang 

van de ondergrond en de 
vuilheidsgraad)

pH ong. 8
Kleur transparant tot troebel wit
COV-gehalte 95 m/m%


