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Technische DOCUMENTATIE en VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

PROFI-STRIP 1K
VLOEIBARE AFBIJTMIDDEL VOOR DIKKE VERFLAGEN
ALGEMEEN

Profi-Strip 1K is een lakstripper welke geschikt is voor het koud verwijderen van een grote
verscheidenheid van lakken, zowel luchtdrogende als moffellakken.
BADAANZET

Het product wordt puur gebruikt. Profi-Strip 1K bevat een was die zich aan het oppervlak afscheidt,
waardoor verdamping van de methyleenchloride zoveel mogelijk tegengegaan wordt
TOEPASSING

Dompel de voorwerpen gedurende 5 – 60 minuten in de vloeistof tot de verf heeft
losgelaten. Spoel hierna met water, indien mogelijk ondersteund door borstelen en spuiten.
Doordat er Mierezuur inzit kan het metalen aantasten zoals aluminium en koper.
AANSTERKING

Het bad wordt op niveau gehouden met Profi-Strip 1K en behoeft geen aparte aansterking.
VEILIGHEID

Profi-Strip 1K is op basis van methyleenchloride hetgeen schadelijk is bij inademing.
De damp mag niet in contact komen met open vuur of gloeiend oppervlak.
Wanneer het binnen wordt gebruik, dient er voldoende ventilatie aanwezig te zijn.
Men dient een veiligheidsbril en plastic handschoenen te dragen, aangezien aanraking met de huid en ogen
moet worden vermeden. Vindt dit toch plaats, dan goedspoelen met veel water.

Risico:

R 34

: Veroorzaakt brandwonden

R 40

: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten

R 43

: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen:

S 20
: Niet eten, drinken tijdens gebruik.
S 26
: Bij oogcontact, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medisch advies inwinnen.
S 36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S 45
: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S 60
: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Verpakkingseenheid 6 kilo

Bevat

: Dichloormethaan,Mierezuur, ethaan-1,2-diol
Dodecylbenzeensulfonzuur,
2-(2-butoxyethoxy) ethanol,
destillaten (aardolie), met waterstof
behandelde lichte fractie

C

: Bijtend

