Fluxaf Behangafweek
Fluxaf Behangafweek is een sterk geconcentreerd, neutraal en alkalivrij
product met speciale weekmakers voor het snel doordringen van
behangpapier. Zelfs watervast behang wordt met Fluxaf Behangafweek
probleemloos verwijdert. Het PH neutrale karakter zorgt ervoor dat morsen
op verfwerk en andere watervaste materialen zonder schade zal zijn.

Toepassing:
Voor het eenvoudig verwijderen van alle papierbehang op alle ondergronden.
Verwerking:
1. Voorafgaand het gebruik: Vloerbedekking, plinten & houtwerk afdekken, schakel de stroom uit
en zorg ervoor dat wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten
waterdicht afgeschermd worden.
2. Bevochtig het gehele oppervlak met een sproeier, blokkwast, of verfroller.
3. Houd het oppervlak gedurende minimaal 10 minuten vochtig.
4. Verwijder alle loszittende behangdelen. Vastzittende delen open krassen zodat Fluxaf
Behangafweek tot de lijmlaag kan doordringen. Bij afwasbaar behang met een PVC-laag,
eerst de PVC-laag verwijderen en/of openkrassen.
5. Fluxaf Behangafweek verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond
aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handspuit.
6. Fluxaf Behangafweek 15-30 minuten laten inwerken en met een plamuurmes de verweekte
lagen wegsteken.
7. Indien meerdere lagen, dient deze inwerktijd verlengd te worden.
8. Voorkom ten allen tijde indroging van het reinigingsmiddel door steeds opnieuw te
bevochtigen.
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan
namelijk per ondergrond verschillen.
Voorzorgsmaatregelen:
Draag oogbescherming en beschermende handschoenen.
Reinigen:
Gereedschap reinigen met water.
Rendement:
Ca. 10-20m² per liter onverdund product.
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het
gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Verkrijgbare hoeveelheden:
1L.
Houdbaarheid:
Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.
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.

