
IN2-STRIP
PRODUCT
BESCHRIJVING

NATUURLIJKE STRIPPER VOOR HARDNEKKIGE VLEKKEN EN 
CURING COMPOUNDS OP BETONVLOEREN

IN2-STRIP is een natuurlijke stripper op basis van sinaasap-
pelextract, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van 
hardnekkige vlekken en coatings op betonvloeren zoals: coat-
ings en beschermingslagen met acryl, resten van asfalt en 
verf, bandensporen, bouwkrijt, enz.

GEBRUIKS
AANWIJZINGEN

Veeg het oppervlak dat gestript moet worden schoon. Test  
altijd eerst op een klein testoppervlak. Breng het prod-
uct aan met een sproeier of mop en gebruik een sti-
jve borstel om het te verdelen en in te werken. Laat 
het product 30 minuten inwerken en hou het op-
pervlak nat. Voeg extra product toe indien nodig.

Verwijder de resterende IN2-STRIP na 30 minuten met 
een automatische schrobber of nat/droogstofzuiger 
en een detergent met een hoge ph-waarde (zoals IN2-
CLEAN) om de behandelde oppervlakken te neutraliseren. 
Maak het oppervlak twee keer schoon met IN2-CLEAN 
en daarna nog een derde keer met een mop of stofzuiger 
om het het resterende schoonmaakproduct te verwij-
deren. Spoel daarna het oppervlak af met helder water.

WWW.IN2-CONCRETE.COM

VOORDELEN
IN2-STRIP

+ Voordelig
+ Snel en makkelijk te gebruiken
+ Niet gevaarlijk
+ Biologisch afbreekbaar

OPMERKINGEN EN 
AANDACHTSPUNTEN

• Enkel voor professioneel gebruik

• Bevat: 2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, 

butylglycol

• Verwerk het afval veilig in overeenkomst met lokale /en 

nationale voorschriften

• Wees voorzichtig met lege vaten. De dampresten zijn 

ontvlambaar

TECHNISCHE INFO

Vorm 

Ontvlambaarheid

Dichtheid

Verdunnen

Te vermijden 
omgevingen

Verbruik

Opslag

Houdbaarheid

Kleurloze vloeistof 

Ontvlambare vloeistof en gas

ca 0,915

IN2-STRIP kan afgelengd worden met water van 1:1 tot 
1:4, afhankelijk van de vervuiling van het oppervlak.

Niet gebruiken in rechstreeks zonlicht, extreem hoge of 
lage tempareturen en bij open vuur. Vermijd oververhit-
ting, warmte en vuurvonken.

20-25 m² / L

Bewaar in de gesloten, originele verpakking in een koele, 
goed-geventileerde en explosieveilige ruimte.

IN2-STRIP kan tot 12 maanden bewaard worden in de 
originele verpakking.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer uw locale verdeler.

Verdeler

info@in2-concrete.com
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GEZONDHEID EN
BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!

• Draag veiligheidsschoenen en -bril, handschoenen een 
helm en andere beschermende kledij.

• Draag altijd een mondmasker als je werkt met chemische 
stoffen.

• Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, 

vooral in slecht geventileerde plekken. 

• Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig 

na gebruik.

• Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, 

ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.


