Fluxaf Super
Fluxaf Super is een absoluut veilig, onbrandbaar, gelachtig, pH-neutraal
afbijtmiddel, geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten coatings,
lijm en sierpleister van bijna alle oppervlakten. Fluxaf Super afbijtmiddel
bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals NMP), paraffine of
conserveringsmiddelen. Fluxaf Super kan binnen- en buitenshuis gebruikt
worden tot ca. -8℃.

Verwijderd o.a.:
• Coatings
• Lijm
• Sierpleisters
Toepasbaar op bijna alle oppervlakten, zoals:
• Beton
• Natuursteen
• Vochtige ondergronden
• Minerale oppervlakten zoals:
- Hout
- Metaal
- Lichtmetalen
- Koper
• Plastic zal in het algemeen aangetast worden.
Verwerking:
1. Bij gebruik van een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof
kwasten kunnen reageren op Fluxaf Super Nylon, daarentegen, zal niet aangetast worden.
2. Fluxaf Super is tevens gemakkelijk airless te verspuiten, gebruik een nozzle met een opening
van 0,21”-0,31” en een sprayhoek van 40-50°. Tijdens het airless verspuiten beschermende
kleding en een geschikt masker dragen.
3. Fluxaf Super moet voldoende dik aangebracht worden, zodanig dat deze laag dikker is dan de
te verwijderen coating- of sierpleisterlaag.
4. Fluxaf Super angebracht op pleisterwerk of verf, zal inweken in het pleisterwerk of de verf, dus
wanneer het pleisterwerk of de verf wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel
verwijderd worden. Na het afbijten zal het pleisterwerk of de verf samen met de afbijt
afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen.
5. Verwerkingstijd: bij pleisterwerk kan Fluxaf Super het best een nacht over blijven staan om in
te trekken, het is gebruikelijk om Fluxaf Super aan het eind van de middag aan te brengen op
het pleisterwerk en erop te laten zitten tot de volgende ochtend. Het pleisterwerk is dan
volledig opgelost en makkelijk te verwijderen met een hogedrukreiniger of schraper. Zorg
ervoor dat het niet te vroeg wordt verwijderd, maar laat het product maximaal z’n werk doen.
6. Verwerkingstijd: bij verf een half uur tot 4 uur, afhankelijk van het type verf en de dikte van de
verflagen.
7. 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.
8. Opgeloste verf of sierpleister kan verwijderd worden met een spatel, een borstel of met een
hogedrukreiniger ( 60-90°C).
9. Wij adviseren 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:
- Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
- Adem de spray van de afbijt niet in.
- Wanneer Fluxaf Super in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met
water.
- Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad mee.
- Lees voorafgaan goed het veiligheidsinformatieblad.
Reinigen:
Gereedschap reinigen met (warm) water.
Verkrijgbare hoeveelheden:
Blikken: 0,5L, 1L, 2,5L, 5L & 20L.
Stalen vaten: 60L & 200L.
IBC: 1000L.
Houdbaarheid:
Fluxaf Super 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.
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