Fluxaf Pro
Fluxaf Pro is een afbijtmiddel verwijdert snel en krachtig watergedragen- en
alkydcoatings, sierpleisters, anti-fouling, vernissen, lijmen en graffiti van
bijna alle oppervlakten. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal (behalve
aluminium). Bij het afbijten van natuurlijke houtsoorten treden geen
verkleuringen op. Plastics zullen in het algemeen aangetast worden.
Aanbevolen wordt om bij kunststof ondergrond vooraf te testen op een
onopvallende plaats.

Verwijderd o.a.:
• Watergedragen- en alkydecoatings
• Sierpleisters
• Anti-fouling
• Vernissen
• Lijmen
• Graffiti
Toepasbaar op bijna oppervlakten, zoals:
• Houtsoorten
• Metaal (behalve aluminium)
• Plastic zal in het algemeen aangetast worden
Verwerking:
1. Voor gebruik van Fluxaf Pro delen die niet behandeld moeten worden afdekken, zodat deze
niet worden aangetast.
2. Verwijder de loszittende verflagen.
3. Breng Fluxaf Pro met een kwast, roller of spatel in een dikke laag aan. Bij gebruik van een
kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten worden
door Fluxaf Pro aangetast. Nylon, daarentegen, wordt niet aangetast.
4. Fluxaf Pro moet voldoende dik aangebracht worden, zodat deze laag dikker is dan de te
verwijderen verflaag.
5. Fluxaf Pro, aangebracht op verf of pleisterwerk, zal inweken in de verf of het pleisterwerk, dus
wanneer de verf of het pleisterwerk wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel
verwijderd worden. Na het afbijten zal de verf of het pleisterwerk samen met de afbijt
afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan
geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of op andere plekken.
6. Verwerkingstijd gemiddeld van 15 tot 45 minuten. Afhankelijk van het type verf en de dikte van
de verflagen, kan het tot meerdere uren duren. Indien nodig behandeling herhalen.
7. Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat kan een tweede behandeling nodig zijn,
doordat de onderste verflagen niet worden aangetast.
8. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt.
In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken.
9. Opgeloste verf kan verwijderd worden met een schraper, een borstel of met een
hogedrukspuit ( 60-90°C).
10. Oppervlak grondig nawassen met water.
11. Het is van groot belang bij buitengevels om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven
te werken.
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan
namelijk per houtsoort verschillen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Voorzorgsmaatregelen:
Het dragen van juiste veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril is aanbevolen.
Adem de spray van de afbijt niet in.
Wanneer Fluxaf Pro in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water.
Fluxaf Pro is niet voor inwendig menselijk gebruik. Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem
het veiligheidsinformatieblad mee
Reinigen:
Gereedschap reinigen met (warm) water.
Verkrijgbare hoeveelheden:
0,75L, 5L & 20L.
Houdbaarheid:
Fluxaf Pro kan tot 2 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, ongeopende
verpakking.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

