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Super Stripper
Algemeen
Super Stripper is een viskeus zeer sterk methyleenchloride vrije verfafbijtmiddel en graffiti
verwijderingmiddel voor vele ondergronden zoals b.v. steen, beton, hout, en metalen Het kan
toegepast worden op droge en vochtige ondergronden. (Bij voorkeur droog).
Kan zowel op horizontale als op verticale oppervlakken verwerkt worden.
Sinds 1 juni 2012 is het verboden Methyleenchloride (Dichloormethaan) houdende
verfafbijtmiddelen en Graffiti verwijderingsmiddelen toe te passen zowel voor de particuliere als
voor de professionele gebruiker. Daarom hebben wij de Super Stripper ontwikkeld, die vrijwel
net zo snel werkt als de oude Methyleenchloride houdende producten en hiermee een groot
probleem in onder andere de renovatie industrie oplost.

Toepassingen
Verwijdert oplosmiddel houdende en waterbasis lak, 2 – componenten lak, vernis en beits.
Toepasbaar op alle metalen en diverse houtsoorten.
Op kunststoffen eerst testen op een onopvallende plaats.
Is zeer geschikt voor het verwijderen van graffiti van steen, aluminium en vele andere ondergronden.

Eigenschappen
Extra krachtig, verwijdert meerdere verflagen en primers in één keer.
Snel werkend, bij zwakkere lakken binnen 15 minuten.

Ondergronden
De ondergrond kan droog of vochtig zijn.
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Super Stripper
Applicatie
Verf en lakken verwijderen:
Dek de omgeving af met folie.
Verwijder loszittende verflagen.
Breng Super Stripper aan met een platte Gel borstel.
Afhankelijk van het type lak of primer kan de lak na 15 minuten verwijderd worden. Voor zwaardere
lak types kan een inwerk tijd van 2 uur nodig zijn.
Verwijder dikke verflagen met een verfkrabber of plamuurmes. Bij hardnekkige verflagen nogmaals
behandelen en eventueel langer laten inwerken. Vervolgens afspuiten met hoge druk 100 – 160 bar.
Bij oude laklagen, latex enz. die lastig te verwijderen zijn heeft de volgende werkwijze de voorkeur:
Breng over de oude verlagen de Super Stripper aan met een gel borstel.
Dek de plekken af met plastic folie en plak dit goed af met Ducktape.
Laat het indien nodig enige dagen intrekken.
Na het verwijderen van de folie de dikke verflagen afsteken met een plamuurmes.
Vervolgens afspuiten met hoge druk gemiddeld 100 - 160 bar.
Het verbruik is 1 – 4 m2 per kg, afhankelijk van de ondergrond en de soorten verf die verwijderd
moeten worden. Let er op, dat bij het verwijderen van lakken van gevels, dat gelakte kozijnen
afgeschermd dienen te worden. Indien er op gemorst wordt zal de lak ook verweken en met het
reinigen verdwijnen.

Graffitti verwijderen:
Plaats voor de opvang van het afvalwater chemie absorptiematten.
Breng Super Stripper aan over de graffiti met een platte Gel borstel en bewerk altijd een rechthoekig
vlak zodanig dat na verwijdering de tekst of afbeelding niet te zien is doordat de bewerkte delen
schoner zijn dan de rest van de ondergrond. Laat bij gemakkelijke lakken (Acryl lakken) ca 3 minuten
inwerken. Bij moeilijker lakken ca 15 minuten, Spuit vervolgens af met hoge druk van 120 bar, Indien
nodig nogmaals herhalen. Indien de contouren van de afbeelding of tekst nog enigszins zichtbaar zijn
kan toegepast worden.
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Super Stripper
Bij oude Graffiti op zeer moeilijke (absorberende) ondergronden die lastig te verwijderen zijn
heeft de volgende werkwijze de voorkeur:
Breng over de oude graffiti de Super Stripper aan met een gel borstel.
Dek de plekken af met plastic folie en plak dit goed af met Ducktape.
Laat het indien nodig enige uren tot dagen intrekken.
Na het verwijderen van de folie afspuiten met hoge druk 120 bar.
Het verbruik is 1 – 4 m2 per kg, afhankelijk van de ondergrond en de soorten graffiti die verwijderd
moeten worden. Let er op, dat bij het verwijderen van graffiti van gevels, dat gelakte kozijnen
afgeschermd dienen te worden. Indien er op gemorst wordt zal de lak ook verweken en met het
reinigen verdwijnen.

Technische veiligheidsmaatregelen.
- Bewaren op een koele, droge plaats.
- Weghouden van kinderen
- Sluit geopende verpakkingen goed af.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Draag neopreen of butylrubber of neopreen handschoenen en een veiligheidsbril.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
- Voorkom blootstelling aan open vuur.

Hygiëne
- De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden
genomen.
- Niet innemen,
- Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens
een arts raadplegen.
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Super Stripper

Opslag
Super Stripper moet koel en droog bewaard worden en buiten bereik van
kinderen.
Temperaturen onder 5ºC en boven 40ºC moeten vermeden worden.
Verpakkingen goed gesloten houden.
Super Stripper heeft een houdbaarheidstijd in ongeopende verpakkingen van tenminste 1 jaar.
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