
Beeck Afbijtmiddel (Abbeizer)
    
Productomschrijving
Universeel, milieuvriendelijk afbijtmiddel voor binnen en buiten. Milde geur. Voor het verwijderen van 
olie-, alkyd- en acryllakken, latex-, dispersieverf en kunstharsverven op buitengevels, binnenmuren, 
pleisterwerk, hout en metaal.
Kleuren
Neutraal, verkleurt het hout niet.
Verpakkingsgrootte  / verbruik
Inhoud: 0,75 en 5 liter, op verzoek ook 10 en 25 liter. Verbruik: sterk afhankelijk van de verflaag en manier 
van aanbrengen, gemiddeld 0,4 tot 0,6 kg per m² en werkbeurt. Indien nodig de behandeling herhalen.
Eigenschappen
Niet etsende pasta om oude verf- en vernislagen op olie- en kunstharsbasis te verwijderen. Vrij van zuren, 
logen, aromatische of gechloreerde waterstoffen. Veroorzaakt bij gepast gebruik geen verstoring van de 
afvalwaterzuivering.
Toepassingsgebied / Geschikte ondergrond
Verfverwijdering van minerale ondergrond, hout en metaal. Verwijdering van latexverf, dispertieverven, 
lakverven,vernissen, lijmresten enz. binnen en buiten.
Eisen aan ondergrond
De ondergrond moet droog, proper (schoon) en vrij zijn van vet en andere stoffen die de werking van 
Beeck afbijtmiddel bemoeilijken. 
Voorbereiding ondergrond 
nvt
Geschikt gereedschap 
Verfkwast of airless spuiten
Verwerking
Beeck afbijtmiddel kort omroeren. Met een kwast aanbrengen of airless spuiten op gelijkmatig 
verzadigende wijze. De inwerktijd is minstens 2 uren. Het afbijtmiddel verdampt traag zodat het ca. 16 
uren werkzaam blijft. Om voortijdig opdrogen te voorkomen, evt. na het opbrengen van Beeck 
afbijtmiddel het object met plasticfolie bedekken. Losgeweekte verflagen van grote oppervlakken (gevels) 
met een hogedrukreiniger van onder naar boven afspuiten. Voor hardnekkige verf nogmaals afbijtmiddel 
aanbrengen. Van kleine objecten de losgeweekte film met een plamuurmes afsteken. Met veel water 
naspoelen.
Verdunnen
nvt
Droogtijden
nvt
Reinigen gereedschap
Direct na gebruik met heet water. 
Samenstelling
Combinatie van actieve organische ingrediënten (esters, oleaten enz.) met goede oplossende 
eigenschappen en biologische compatibiliteit. Vrij van aromatische of gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bio Home verfclassificatie: Eco.
Houdbaarheid
Koel en vorstvrij in een luchtdichte verpakking minstens 24 maanden houdbaar.
Veiligheid
Gevarenklasse: niet van toepassing. Beeck afbijtmiddel is niet kentekenplichtig. Niettemin tijdens de 
verwerking niet eten, drinken of roken. gehalogeneerde koolwaterstoffen
Zoals alle verfwaren Beeck afbijtmiddel buiten het bereik van kinderen houden.
Milieu / verwijdering van productresten
Productresten, verfafval en spoelwater opvangen en niet naar de riool afleiden. Verwijder verfafval in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Breng lege verfverpakkingen naar het inzamelpunt. 
Afvalsleutel: product en productresten EWS-code: 070104  

Beschikbare extra informatie
technische fiche en veiligheidsblad Duits of Engels, a.u.b. opvragen op info@biohome.be
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