
≠ verf kracht afbijter
HG "verf kracht afbijter" is een extra sterke en 
supersnelwerkende verfafbijt, die geschikt is 
voor het verwijderen van de meest hardnekkige 
2 componenten-, oplosmiddelen- en watergedragen 
verven en lakken op basis van epoxy, polyurethaan, 
alkyd en acrylaat. Ook geschikt voor het 
verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te 
verwijderen, waslagen. HG  "verf kracht afbijter" 
bevat niet de zwaar milieubelastende grondstoffen 
methyleenchloride en methanol maar werkt, 
ondanks dat, veel beter en sneller dan producten 
die deze grondstoffen wel bevatten. HG  "verf 
kracht afbijter" is biologisch afbreekbaar en kan 
probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. 
hout, metaal, glas, polyester en beton) toegepast 
worden.

Gebruiksaanwijzing: Breng met een kwast een volle 
laag HG "verf kracht afbijter" gelijkmatig aan op de te 
verwijderen verflaag. De verweekte verflaag  laat zich 
eenvoudig na ±  5 à 15 minuten met een driehoek-
schraper of plamuurmes van de ondergrond afsteken. 
Indien het gewenste resultaat niet direct bereikt wordt, 
de behandeling herhalen. HG "verf kracht afbijter" niet 
laten indrogen. Na het verwijderen van de verflaag de 
ondergrond zorgvuldig met heet water nawassen of 
met hogedrukreiniger afspuiten en goed laten drogen. 
Het gebruikte gereedschap direct na gebruik reinigen 
met water.

Verbruik: 750 ml is voldoende voor maximaal 2 m2 
afhankelijk van de ondergrond, ouderdom en dikte van 
de verflaag.

Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. 
Tijdens verwerking en na gebruik altijd goed 
ventileren. Nooit toepassen in de volle zon. Na gebruik 
het blik goed sluiten en op een koele droge plaats 
bewaren. Restant niet in de gootsteen deponeren en 
verfresten inleveren bij een verzamelpunt voor klein 
chemisch afval. HG  "verf kracht afbijter" niet laten 
indrogen, daar de verf zich dan wederom aan de 
ondergrond zal hechten. HG "verf kracht afbijter" voor 
kunststofondergronden vooraf testen op een kleine niet 
opvallende plaats. • Gegevensblad medisch personeel 
is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten 
informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu750 ml 750 ml

≠ verf kracht afbijter

GEVAAR H225- Licht 
ontvlambare vloeistof 

en damp. H319- 
Veroorzaakt ernstige 

o o g i r r i t a t i e . 
P101- Bij het 

inwinnen van 
medisch advies, de 

verpakking of het etiket 
ter beschikking houden. 

P102- Buiten het bereik 
van kinderen houden. 

P210- Verwijderd 
houden van 
warmte, hete 

o p p e r v l a k k e n , 
v o n k e n ,  o p e n 

vuur en andere 
o n t s t e k i n g s b r o n n e n . 

Niet roken. P233- In goed 
gesloten verpakking bewaren. P264- Na 
het werken met dit product de handen 
grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. 

HG International b.v., 
Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, 
Tel.: 036-5494700,
www.HG.eu
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Biologisch afbreekbaar
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