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TECHNISCHE FICHE

Strip Off
SNEL EN EFFICIËNT AFBIJTMIDDEL

Vermijdt schuren, borstelen en afsteken.

Eenvoudig in gebruik - snel - doeltreffend.

Veilig op alle soorten metaal, hout, pleister, steen en glas.
Verwijdert door zijn agressieve samenstelling verf, vernis, lijm, teer, 
koolaanslag, pakkingen,...
Druipt niet.

Gebruik

• Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
• Aanbrengen, enkele minuten laten werken en afschrapen.
• Indien nodig de behandeling herhalen.
• Spoelen met water.
Indien nodig de niet te behandelen omgeving afschermen.

Product

Karakteristieken

• Een snel en efficiënt afbijtmiddel dat schuren, borstelen en 
afsteken vermijdt.

• Kan veilig gebruikt worden op alle soorten metaal, hout, pleister, 
steen en glas.

• Verwijdert door zijn effectieve samenstelling verf, vernis, lijm, teer, 
koolaanslag, pakkingen,... . Doordat Strip Off niet druipt kan deze 
zuinig en economisch op vertikale oppervlakken worden 
aangebracht.

Toepassingen

• verwijderen van: autolakken,undercoatings, stickers van bumpers 
en ramen, oude pakkingen op alle soorten metalen, verharde oliën 
en koolaanslag op klepzittingen, cilinders en andere 
motoronderdelen

• afbijten van: verf, vernis, harsen, bitumen, pek, plastic en graffiti op 
muren, ruiten, panelen, schrijnwerk, boten, verkeersborden, 
wegenbouwuitrusting gereedschap,… .

 

Verpakking

Strip Off - aerosol 400ml 495001000

Technische Eigenschappen

• Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
• Geur: kenmerkend.
• Kleur: kleurloos.
• Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.767 g/ml.
• VOS: 97,2%.
• VOS: 746,3 g/l.
• Vlampunt: < 0°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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