
 Eigenschappen 

 Verwerkingsmethoden 

 Verwerking 

Productomschrijving : Afbijtmiddel voor het verwijderen van diverse verfsoorten  

Toepassing  : Voor één component producten toepasbaar en tevens als oplosser/reiniger voor anti graffiti 
coatings (Nelfadur Topfinish ZG en Nelfadur Lakverf 2DN). 

Voornaamste kenmerken : Hoog indringend vermogen 
Moeilijk ontvlambaar 

Basis  : combinatie van oplosmiddelen 

Kleur  : kleurloos, uiterlijk troebel  

Dichtheid 20°C : 1,03  kg/dm³  

Laagdikte  : n.v.t. 

Inweektijd  : Afhankelijk van de toepassing en 
samenstelling van de te reinigen of 
te verwijderen verflaag voldoende 
laten inwerken. Bij moeilijk af te 
bijten verflagen de inweek proce-
dure herhalen. Proefondervindelijk 
vaststellen van de inweektijd wordt 
aanbevolen. 

Overschilderbaar : n.v.t. 

Glans : n.v.t.  

Vastestofgehalte : ca. 2  vol%.  

Theor.rendement : variabel  

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en 
bij vorstvrije opslag tenminste 12 
maanden.  

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5 °C en 
boven een RV van 85%.  

Reinigingsverd. : thinner    
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met een slappe kwast dik aanbrengen 
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Losse delen, vuil en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen. 
 
Gehele ondergrond insmeren met een dikke, gelijkmatige laag 
met behulp van een slappe kwast. 
 
De aangebrachte laag voldoende laten inwerken. 
 
Na inwerking de opgeweekte verflaag verwijderen door middel 
van schrapen met een verfschraper of steken met een pla-
muurmes. Hierbij beschadiging van de ondergrond zoveel mo-
gelijk voorkomen. Let op! In tegenstelling tot de traditionele 
afbijtmiddelen vind er geen blistering plaats!  
 
Bij dikke verflagen kan het noodzakelijk zijn de behandeling 
nogmaals te herhalen. 
 
Na behandeling met afbijt, de gehele ondergrond reinigen met 
een goede verfreiniger, bij voorkeur PK Cleaner NS90 van 
Koopmans. 
 
Na het reinigen de ondergrond naspoelen met (lauw)water om 
de PK Cleaner NS90 inclusief de afbijtresten van de onder-
grond te verwijderen. 
 
De afbijtlaag blijft actief werkzaam als deze “nat” is.  
Bij hoge temperaturen en/of een sterke luchtverplaatsing be-
staat de mogelijkheid dat de aangebrachte laag eerder droogt.  
Verwijder de aangedroogde afbijtlaag met de inmiddels opge-
weekte verfresten en breng een nieuwe laag afbijt aan.   
De laag nat maken met water of een nieuwe laag aanbrengen 
over de droge afbijtlaag geeft geen verbetering van de wer-
king van het product.  

Wenfex Super 

Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad  1206  is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  wijzi-

gingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
 

 

NELF Lakfabrieken BV, Postbus 26 , 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000 
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 

GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO 

OPLOSMIDDELRIJK 


