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Kenmerkenblad	

ProGold Behangafweek
Omschrijving

Vloeibaar afweekmiddel op basis van oppervlakte actieve stoffen voor het eenvoudig
verwijderen van papierbehang.

Gebruiksdoel

Voor het eenvoudig verwijderen van alle papierbehang op alle ondergronden.
Ook toepasbaar voor het verwijderen van vinylbehang, maar dan het vinylbehang eerst
openkrassen of de vinyllaag strippen.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•

Kleuren en glans

Niet van toepassing.

Verpakking

Kunststof fles van 1 liter.
Kunststof can van 5 liter.

Basisgegevens

Zeer eenvoudig een te brengen.
Korte inwerktijd.
Lijm oplossend.
Zeer geconcentreerd.

Dichtheid

:

ca. 1,03 kg/dm3

pH-waarde

:

onverdund product ca. 8

Houdbaarheid

ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele verpakking.

Rendement

10-20 m² per liter onverdund product.

Verwerkingscondities

Bij binnen omstandigheden geen bijzondere maatregelen vereist.

Instructies voor
gebruik

• Vloerbedekking, plinten en houtwerk afdekken.
• Stroom uitschakelen.
• Wandcontactdozen, schakelaars en andere spanningvoerende objecten waterdicht
afschermen.
• ProGold Behangafweek verdunnen met 5 volumedelen leidingwater.
• De ProGold Behangafweek oplossing gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een
blokwitter of lagedruk handspuit en 15-30 minuten laten inwerken.
• Met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken.
• Bij indrogen de oplossing opnieuw aanbrengen.
• Bij meerdere lagen behang de behandeling herhalen.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.
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ProGold Behangafweek
Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Behangafweek.

Aanvullende
gegevens

Restanten product, lege verpakking en verwijdert behang afvoeren als huishoudelijk afval, in
overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74, e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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