DILUNETT ®

Verwijdert beits, was, vernis, verf en antifoulings.

Eigenschappen

• Oplosmiddelvrije gel zonder paraffine – onontvlambaar.
• Maakt de aanwezige laag wateroplosbaar (af te spoelen met water).
• Efficiënt: verwijdert tot 8 verflagen in één keer.
• Eenvoudig in gebruik: is zelfwerkend ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Verdampt niet, droogt niet op.

Toepassingen

• Buiten.
• Kan worden gebruikt op hout*, metaal**, kunststof, steen, cement...
• Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen of onderdelen met veel snijwerk, zowel horizontaal als
verticaal: deuren, hekken, afsluitingen …
• Vooral geschikt voor het kaal maken van grote oppervlakken: vervliegt niet, droogt niet op en
blijft lange tijd actief.
• Tast kunststoffen, rubber, synthetische pleisters of gelcoats niet aan.
* behalve eik, kastanje en ingelegd hout ** behalve aluminium

Verwerkingsadvies

• Altijd eerst een test uitvoeren.
• Rubberhandschoenen dragen en gebruikmaken van een nylonkwast of een lijmborstel.
• De inwerktijd kan variëren van enkele minuten tot verschillende uren, afhankelijk van het soort
te verwijderen product (alkyd of acryl) en het aantal lagen. De werking van het product met een
plamuurmes controleren.
• Op een absorberende ondergrond moet het afbijtmiddel altijd geneutraliseerd worden.

Verwerking

• Een dikke laag DILUNETT over het gehele te behandelen oppervlak aanbrengen.
• Het product laten inwerken.
• Als het product droogt, licht bestuiven met water om het te reactiveren.
• Afspoelen met helder water en een borstel of met een hogedrukreiniger (max. 60 bar).
NB: met warm water is het product gemakkelijker te verwijderen.
• Na gebruik op hout, altijd NET-TROL® (1) aanbrengen (op het natte hout) en ONMIDDELLIJK nadat
DILUNETT® werd afgespoeld.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
• Bijtend product, lees voor gebruik de voorzorgsmaatregelen.

Gereedschap

Synthetische verfborstel.

Reiniging gereedschap

Met water.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
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Productbeschrijving

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

AFBIJTMIDDEL VOOR ALLE ONDERGRONDEN,
ZELFWERKEND, ZONDER AFKRABBEN

