
 

  

Polyfilla Schilderskit 

1. Productomschrijving 

Voor het verwijderen van meerdere verflagen in één keer. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor binnen en buiten. Verwijdert solventgedragen (alkyd) en watergedragen (acryl) verf, 

beits, vernis en 2-componentenlak. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal. Niet toepasbaar 

op pvc en glasweefsel. Bij kunststof ondergrond vooraf testen op een onopvallende plaats.  

 

Eigenschappen 

Werkt al na 20 minuten. Snelle en krachtige actieve inwerking. Verwijdert zelfs zeer oude 

verflagen. Voor alle verfsoorten. Tast de ondergrond niet aan. 

 

Kleuren 

- 

 

Verpakkingen 

500ml, 1l 

2. Verwerking van het product 

Niet in de volle zon of boven 25°C gebruiken. 

 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap schoonmaken met water en zeep. 

 

Extreme Afbijt 



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond 

Niet te behandelen oppervlakken afdekken. Loszittende verflagen verwijderen met een 

verfkrabber of plamuurmes. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Product met een borstel in een dikke laag aanbrengen. Minimaal 20 minuten laten inwerken. Bij 

dikkere of oude verflagen is een langere inwerktijd noodzakelijk (maximaal 4 uren). Voor een 

optimale werking, het aangebrachte afbijtmiddel afdekken met plastic folie. Verflagen verwijderen 

met een plamuurmes of verfkrabber. Hardnekkige verflagen nogmaals behandelen en eventueel 

langer laten inwerken. Na het verwijderen ondergrond naspoelen met water. Goed laten drogen. 

 

 

 

 

4. Veiligheid en houdbaarheid 

Veiligheid 

Buiten het bereik van kinderen houden. 

Ontvlambare vloeistof en damp.  

Verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken.  

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of 

internationale regelgevingen. 

 

Bewaring 

Niet boven 25°C bewaren. 

Verpakking goed afsluiten en opbergen. 

 

 

Deze technische fiche, op datum van september 2015 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn 

gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele 

aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum. 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000 

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245 
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