
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. 

   Fluxaf Tapijtlijmverwijderaar 
  

Fluxaf Tapijtlijmverwijderaar is een krachtige verwijderaar voor   
verschillende lijmsoorten op tapijt. De Fluxaf Tapijtlijmverwijderaar is 
minder milieubelastend dan conventionele verwijderaars van tapijtlijm en 
door zijn unieke formule is het langdurig werkzaam. 
 

 
 
 
 
 
 
Toepassing: 
Verwijdert hardnekkige lijmresten van tapijtvloerbedekking, textiel- en vinylwandbekleding. 
 
Verwerking:  
Tapijt 

1. Vloerbedekking eerst in stroken snijden, lostrekken en oprollen. 
2. Achtergebleven lijmresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van 

een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen. 
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed 

laten drogen.  
 

Vinyl  
1. Vloerbedekking laat zich moeilijk lostrekken, deze eerst perforeren met een prikrol of 

soortgelijk gereedschap, ruim insmeren, ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een 
plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen. 

2. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed 
laten drogen.  
 

Textiel- en vinylwandbekleding 
1. Textiel- en vinylwandbekleding lostrekken. 
2. Achtergebleven lijmresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van 

een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen. 
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed 

laten drogen.  
 

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan 
namelijk per ondergrond verschillen. Bij extreme laagdikte kan het zijn dat het product een langere 
inwerktijd nodig heeft.  
 
Reinigen: 
Gereedschap reinigen met water en zeep. 
 
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. 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/

