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 Omschrijving : Een zeer pasteus krachtig afbijtmiddel zonder Methyleenchloride 
(dichloormethaan), NMP of D-limoneen, voor exterieur gebruik.  

 
  Bijzondere eigenschappen : De kleur van gangbare edele houtsoorten wordt niet aangetast. 

 

  Toepassing           : geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten verfbeits en      
  vernislagen buiten, op hout, metaal, steenachtige materialen etc.    

  Devetaal Afbijt verwijdert snel en krachtig watergedragen- en alkyd 
coatings, 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. 

 

 

Basisgegevens : Bepaald bij 200C en 70% RV  
 
Soortelijk gewicht  : ca. 0,99 

  
Inwerktijd  : 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. 
 

Applicatiegegevens  
 
Verwerking : Voor gebruik van Devetaal Afbijt delen die niet behandeld  
 moeten worden afdekken, zodat deze niet worden aangetast. De  
 loszittende verflagen vooraf verwijderen. Breng het afbijtmiddel 

met een kwast, roller of spatel in een dikke laag aan. Voor gebruik 
altijd eerst beginnen met een klein stukje om te testen. Bij gebruik 
van een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. 
Sommige kunststof kwasten worden door het afbijtmiddel  

 aangetast. Nylon daarentegen wordt niet aangetast. Afbijtmiddel  
 moet voldoende dik aangebracht worden, zodat deze laag dikker is  
 dan de te verwijderen verflaag. Devetaal Afbijt, 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.   
 Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat kan een tweede  
 behandeling nodig zijn, doordat de onderste verflagen niet worden  
 aangetast. 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. Opgeloste 
verf kan verwijderd worden met een schraper, een borstel of met 
een hogedrukspuit (60-90°C). Oppervlak grondig nawassen met 
water. Het is van groot belang bij buitengevels om onderaan te 
beginnen en van daaruit naar boven te werken.  

 
Reiniging : reinig gereedschap met (warm) water. 
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 Theoretisch rendement : totaal afhankelijk van de verschillende soorten ondergrond 
 
Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: 5 - 25°C 
   relatieve luchtvochtigheid: n.v.t. 
 

 

Overige gegevens 
 
Stabiliteit/opslag : in goed gesloten originele verpakking min. 1 jaar houdbaar. 
   Koel en droog in een goed gesloten bus opslaan. 
   Niet in de zon of bij verwarmingsbronnen opslaan. 

 
Verpakking : ½, 1 en 5 liter 
 

 
Opmerking : Het dragen van juiste veiligheidshandschoenen en een 

veiligheidsbril is aanbevolen. Adem de spray van de afbijt niet in.  
  Wanneer Devetaal Afbijt in contact komt met de huid of de ogen,  
  zorgvuldig spoelen met water. Afbijtmiddel is niet voor inwendig  

  menselijk gebruik. Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het  
  veiligheidsinformatieblad-7200 mee. 
 
   

 
Veiligheidsvoorschriften 
 
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. 
 
ARBO categorie           : C – oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet    
                                               aan ARBO.               
 

 
 

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt 

regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost 

Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit 

gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing 

van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 

 
Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl 
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