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Technische fiche 

AFB-3000 
 

Aard Solventgedragen afbijtmiddel in gelvorm.  

 

Toepassing Afbijtmiddel / reinigingsproduct.  

 

Eigenschappen Snelwerkend biologisch afbreekbaar afbijtmiddel. 

Methyleenchloride en NMP vrij. 

Verwijdert alle courante verven, lijmen en graffiti. 

Met water te verwijderen. 

Bevat geen alkaliën, zuren of fenolen. 

      

Technische gegevens   Uitzicht  : transparante gel 

    Densiteit  : ca 0.99 g/cm³ (in gewicht) 

    PH   : 7 neutraal 

Inwerkingstijd : 5 – 15min (afhankelijk van het type   

   verf) 

 

Verwerkingsgegevens Omgevingscondities : temperatuur min 5°C en max 40°C 

Rendement  : theoretisch : 1-5 m² 

praktisch : afhankelijk van de 

applicatiemethode, de kwaliteit van de 

ondergrond en de vorm van het voorwerp 

    Reiniging  : water 

 

Applicatiemethode  Borstel/spatel. 

Overtollig aanbrengen in 1 laag en 5 tot 15 min laten inwerken 

afhankelijk van het type verf. Verwijder de opgeloste lagen met 

schraper of steekmes. Indien de verflaag door bvb hoge 

laagdikte niet in 1 keer los komt, de handeling herhalen. Altijd 

grondig naspoelen met water om de compatibiliteit van latere 

verfsystemen te garanderen. 
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Ondergrond Voor olie-, cellulose-, alkydhars-, chloorrubber- en 2K-lakken op hout, 

metaal, minerale ondergronden en latexen of acrylaten. 

 De ondergrond moet droog, stof-, olie-, vetvrij zijn. 

 

Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een 

koele, droge plaats bewaard. 

 

Veiligheidsinformatie  Zie  veiligheidsfiche. 

Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk 

geldende regels. Het product mag niet in de riolering 

terechtkomen. 

 

Voor industrieel en particulier gebruik. 

 

 

 

 

 
Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit 

product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze 

technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle 

voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst. 


