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Technische fiche 
AFB-2000 

 
Aard Milieuvriendelijk en snelwerkend afbijtmiddel in gelvorm.  
 
Toepassing Afbijtmiddel.  
 
Eigenschappen Snelwerkende lak, verf, vernis, beits en boenwas afbijtmiddel dat 

volledig veilig verwerkt kan worden en volledig biologisch afbreekbaar 
is. 

 Bevat geen zuren of logen die het hout aantasten of verkleuren. 
 Geeft geen dampen af, geen ventilatie noodzakelijk en geen nood om 

buiten te moeten verwerken. 
     
Technische gegevens   Uitzicht  : witte gel 
    Densiteit  : ca 1.02 g/cm³ (in gewicht) 
    Vlampunt  : nvt 
    PH   : 8-9 

Inwerkingstijd : 10 min tot 8u (afhankelijk van de soort  
   verf) 

 
Verwerkingsgegevens Omgevingscondities : temperatuur min 5°C en max 40°C 

Rendement  : theoretisch :4 - 8 m² 
praktisch : afhankelijk van de 
applicatiemethode, de kwaliteit van de 
ondergrond en de vorm van het voorwerp 

    Reiniging  : water en zeep 
 
Applicatiemethode  Borstel/rol, airless. 

1 Laag rijkelijk aanbrengen. Zichtbare werking na 10 min tot 4u 
afhankelijk van het type coating. Afhankelijk van de laagdikte 
na 10min tot 4u een schraaptest doen en kijken of alles mee 
komt. Indien zo, volledig afstomen, afstralen of schrapen. Indien 
niet, het product langer laten inwerken (tot max 20u). Indien het 
product droog aanvoelt en de verf nog niet tot op de ondergrond 
verwijderd is, een extra laag aanbrengen. 
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Ondergrond Hardhout, zacht hout, alle metalen (incl. zachte metalen zoals 

aluminium, zink en koper), steen, baksteen, marmer, natuursteen, beton, 
kunststof, glasvezel, glas. 

 Types verven die verwijderd worden : verven op basis van lood, 
olieverven, solventgedragen verven, houtbeschermingsproducten, 
vernissen, beitsen, boenwassen, brandvertragende verven, 
kunststofcoatings, anti-roestverven, watergedragen verven, 
emulsieverven. 

 
Houdbaarheid Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een 

koele, droge plaats bewaard. 
 
Veiligheidsinformatie  Zie  veiligheidsfiche. 

Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk 
geldende regels. Het product mag niet in de riolering 
terechtkomen. 

 
VOC-vrij 
 
 
 
 
 
Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit 
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze 
technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle 
voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst. 


