TECHNICAL DATA REPORT

Afbijtmiddel voor pakkingen










Lost de meest voorkomende pakkingen op, van alle ondergronden.
Verwijdert verschillende lagen lijm, zelfs zeer oude, in één behandeling.
Heeft een uitstekende indringing in de pakking.
Wordt toegepast met een eenvoudige borsteling.
Laat zich gemakkelijk spoelen met water.
Lost lijm op, op zeer lichte legeringen.
Zonder vlampunt volgens NF EN 22719 norm.
Verwijdert bitumen en wordt gebruikt als oplosmiddel voor het oplossen van vele soorten rubber
en plastic materiaal.
Is door de gelvorm ideaal voor gebruik op verticale oppervlakken (echter een voorafgaande test
dient altijd uitgevoerd te worden).

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKINGEN

Met behulp van een borstel, pure Stripgel aanbrengen op

Gebruik beschermende handschoenen en een

het af te bijten oppervlak. Laten inwerken gedurende 15 tot

veiligheidsbril. Wanneer u het product in een gesloten

20 minuten. Gebruik een spatel om de opgeloste lijm te

lokaal gebruikt zorg dan voor een goede ventilatie. Stripgel

verwijderen of spoel af met water onder druk. Het gebruik

bij voorkeur in een koele ruimte opslaan.

van een hogedrukreiniger is aanbevolen.

Bij iedere toepassing het middel vóór gebruik testen op

In dompelbak: de stukken onderdompelen in puur product

barsten, haarscheuren of andere schade op een niet

met behulp van een korf in een bak (bij voorkeur rvs).

zichtbare plaats. Voor verdere gegevens raadpleeg ons

Gedurende 10 minuten laten inwerken. De korf uitnemen

Veiligheidsinformatieblad.

en spoelen. Nota: wanneer de temperatuur lager is dan
15°C is het nodig het vat goed te schudden voor gebruik.

Uiterlijk: viskeuze vloeistof

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Bovengenoemde waarden gelden niet als

Versie: 0312-0912

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Type: krachtig, snelwerkend afbijtmiddel
Kleur: oranje/geel
Dichtheid: ± 1,22 g/cm³
Geur: irriterend

productspecificaties.
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