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Dk Strip 2012 
Afbijtmiddel voor algemeen gebruik 

- Zonder naspoelen 
- aanbrengen in droogstand 

(neutrale pH) 
 

 
 
 
OMSCHRIJVING 
Gelei-vormige afbijt op basis van bio-afbreekbare solventen. Niet toxisch, irriteert niet en is niet vlambaar. 
 
TOEPASSINGEN 

 Binnen - Buiten. Dk Strip 2012 is ontworpen voor een droge afbijt (vernevelen of  manueel). 
Omwille van de gelei-vormige samenstelling blijft het kleven en werkt het zo in op de te verwijderen 
ondergrond. (tussen 3 en 45 minuten). 

 Dk Strip 2012 vereist geen reinigingsbeurt. 
 

APPLICATIE 
 Met een papborstel (blockwitter), verspuiten of met een mes aanbrengen. De geleivorming niet 

verbreken door na te rollen.  
 

EIGENSCHAPPEN 
 Afbijt zonder methyleenchloride. 
 Densiteit 1 +/-0,01 **pH neutraal** 
 Verbruik : 0,3kg tot 1,5kg/m² 
 Verpakkingen: metalen potten van 1l en 2,5l. 
 Bewaring 1 jaar in de originele gesloten verpakkingen en droog opgeslagen. 
 Milieu en Hygiëne: dit product is neutraal, zonder gevaar en niet toxisch. Het dragen van 

handschoenen en veiligheidsbrillen blijft aangeraden. Bij gebruik in een gesloten ruimte deze goed 
ventileren tijdens de verwerking. 

 
AANBRENGEN 

 Dk Strip 2012 in voldoende dikke lagen aanbrengen, in functie van de te behandelen oppervlakte 
en vereiste dikte en laten inwerken (tussen 3 en 45 min.). De afbijt werkt snel in. De overtollige 
stoffen verwijderen met een schrapper, een krabber of een stalen schraper. 

 Indien nodig een tweede maal behandelen. Een spoelbeurt is niet vereist. 
 AANBEVELING: Overeenkomstig richtlijn (CE) n° 1272/2008, is Dk Strip 2012 een product 

samengesteld op basis van solventen met een flash point hoger dan 60°C, en dus als 
onontvlambaar verklaart. 
Tijdens het verbruik, elke aanraking met een vlam VERMIJDEN. (sigaretten, aanstekers, 
steekvlam, slijpschijf, lastoestellen, enz). 
 

DE ONDERGRONDEN 
 Dk Strip 2012 werd ontworpen om alle lagen op basis van organische bindmiddelen te verwijderen. 

Kalksilicaten moeten op een andere manier verwijderd worden. 
 Voorzorgsmaatregel: geen bijzondere voorschriften. In geval van twijfel is het aangeraden om een 

test te doen. (bijv. gevoelige ondergronden). Alle gegeven raadgevingen zijn te goeder trouw 
geformuleerd. In geen enkel geval mag men dit beschouwen als een waarborg noch onze 
verantwoordelijkheid inroepen bij de verwerking van de producten. 

 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de 
laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een 
aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 
 
 
 


