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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO AFBIJTPASTA
OMSCHRIJVING

Tenco Afbijtpasta is een goedwerkend en veilig afbijtmiddel voor
het grondig verwijderen van bijna alle soorten watergedragen en
alkydverven. Tenco Afbijtpasta is ook te gebruiken voor het
verwijderen van sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen, graffiti
en glasvezelbehang.
Tenco Afbijtpasta is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en
geeft geen schadelijke dampen af. Tenco Afbijtpasta bevat geen
logen, zuren of biociden, is pH-neutraal en tast geen hout, kunstof,
(natuur)steen en metalen aan. Het product is geschikt voor de doehet-zelf en professionele gebruiker.

TOEPASSING

Tenco Afbijtpasta kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, op
hout, kunstof, (natuur)steen, metalen en lichtmetalen. Deze
afbijtpasta werkt goed bij temperaturen vanaf -5 ℃ tot in de volle
zon.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Milieu vriendelijk
-Biologisch afbreekbaar
-Geeft geen schadelijke dampen af
-Veelzijdig gebruik

BASISGEGEVENS
Vorm

Dik viskeus

Kleur

Lichtgroen

Geur

Karakteristiek

Vlampunt

85 ℃

Dichtheid bij 20º C.

1,1 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet bepaald

Theoretisch rendement

2-3 m2 per liter

Droogtijden

De inwerktijd varieert van ca. 30 minuten tot 30 uur afhankelijk van
de soort coating, laagdikte en/of soort ondergrond.

Oplosmiddelgehalte

Niet van toepassing

Gehalte aan vaste bestanddelen 80 %
GEBRUIKSAANWIJZING

Goed roeren voor gebruik. Zet alvorens te beginnen een proefvlakje
op. Tenco Afbijtpasta aanbrengen met een platte kwast. Breng
voldoende Tenco Afbijtpasta aan op de te verwijderen verf, lijm of
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sierpleister (minimaal evenveel product als de dikte van de te
verwijderen laag). Het is altijd raadzaam goed te ventileren tijdens
het gebruik. 500 ml voor 2 á 4 m2 afhankelijk van de soort verf en
laagdikte. De inwerktijd varieert van ca. 30 minuten tot 30 uur
afhankelijk van de soort coating, laagdikte en/of soort ondergrond.
Het kan soms nodig zijn het product ’s middag aan te brengen en
de volgende dag wanneer de coating is opgelost te verwijderen.
Verwijder de afgebeten lagen met een verfkrabber, de rest
afvoeren als chemisch afval. Oppervlakte nawassen met warm
water. Na droging van de ondergrond schuren en schilderen.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

-5 ℃

VERDUNNING

Water, eventueel ook te gebruiken voor het reinigen van
gereedschap.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregen

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn
op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de
behadeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de
verpakking van dit product.

Hantering en opslag

In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van
minimaal 5 ℃ tot maximaal 30 ℃. Buiten bereik van kinderen
houden.

VERPAKKINGEN

500 ml

INFORMATIE

www.tenco.nl
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