
PRODUCT BESCHRIJVING

GBR® verwijderaar van bitumen, teer en 
asfaltresten ontwikkeld voor het schoonmaken 
van machines en werkmateriaal. GBR®  is een  
vooruitstrevend product ontwikkeld om tegemoet 
te komen aan de noden van verschillende gebruikers 
op het vlak van veililgheid, efficiëntie, impact op het 
milieu en het behoud van de behandelde 
oppervlakken. In tegenstelling tot conventionele 
zuurproducten, is GBR® is niet geclassificeed als 
corrosief of irriteren, waardoor het veel 
minder gevaarlijk is in gebruik. GBR® is een 
zeer efficiënte verwijderaar teerverwijderaar 
voor asfalteermachines, afwerkers en 
verspreiders, en alle soorten bouwmaterialen. 
Het is ook een uitstekende verwijderaar van 
smurrie, olie, brandstoffen, lijm en polymeren. 

TOEPASSINGEN

GBR® kan gebruikt worden in veel sectoren 
zoals machinebeheer, openbare aanbestedingen, 
bouwwerven, asfaltcentrales, onderhoudsdiensten, 
onderhoud van straten en snelwegen, industrie, de 
maritieme sector en de petroleumsector.

CHEMISCHE AARD

• Geformuleerd op basis van organische
bestanddelen.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

• Tot 80% biologisch afbreekbaar na 28 dagen.
• Werkt op kamertemperatuur (tot

-15°C).
• Milieuvriendelijk
• Krachtige, zeer efficiënte stripper
• Niet corrosief en irriterend
• Snel en makkelijk aan te brengen
• Klaar voor gebruik

VERPAKKINGEN

25 L bussen.
200 L vaten.
1000 L IBC's.

TECHNISCHE GEGEVENS

: Vloeibaar 
  : Groen
: Geen
: 6.70 +/-0.5 
: 251 °C
: 0.89 ± 0.02 
: Volledig
:173 °C
: < 1 g/l

BIOLOGISCH AFBREEKBARE EN ORGANISCHE
BITUMENVERWIJDERAAR

1/2* Berekeningen gebaseerd op gegevens van de componenten.

TECHNISCHE FICHE
Product code: 8700
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HOE GEBRUIKEN?

• Voer altijd eerst een test uit
• Gebruik het product zuiver, niet verdunnen.
Aanbrengen door te vernevelen:
• Breng een eerste laag aan met een
lagedruksproeier
• Laat het product 15 minuten inwerken.
• Breng een tweede laag aan.
• Laat opnieuw 15 minuten inwerken.
• Laat het product niet opdrogen
• Spoel het oppervlak af met een hogedrukreiniger
Aanbrengen door te weken:
• Week de gereedschappen of materialen in het
product voor 10 tot 60 minuten.
• Spoel het oppervlak af met een hogedrukreiniger

APPLICATIEMIDDELEN

• Breng aan met een lagedrukvernevelaar of door
te laten weken.

VERBRUIK

Deze waarden zijn enkel een richtlijn:

8 to 10 m2 / L

APPLICATIEMIDDELEN SCHOONMAKEN

• De gereedschappen en materialen moeten
meteen na gebruik gereinigd worden met water.

OPSLAG

• Berg op in een droge plek tussen 5°C and 30°C.
• Houdbaarheid: tot 24 maanden na

productiedatum in de originele, ongeopende
verpakking.

AANBEVELINGEN

• Draag handschoenen, beschermende kledij en
een veiligheidsbril.

• Laat het product niet opdrogen.
• Niet verdunnen of mengen met een ander

product
• Voor optimale efficiëntie, GBR® gebruiken bij

een oppervlaktetemperatuur van het materiaal
tussen -15°C and 30°C.

• Niet aanbrengen als het regent of bij heel warm
weer. Luchttemperatuur tussen 5°C en 30°C.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

• Bescherming ademhaling: Onder normale
gebruiksomstandigheden niet nodig.

• Handbescherming: Draag handschoenen die 
resistent zijn voor chemicaliën (neoprene, PVC
of gelijkaardig)

• Huidbescherming: Draag kledij die de huid
beschermen en met lange mouwen.

• Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril
• In geval van inslikken: Lok geen braken uit.

Contacteer een dokter of specialist.
PRODUCT VOOR PROFESSIONALS

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRY
7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE 
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-mail : contactus@guardindustry.com
www.guardindustry.com
Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze ervaringen met 
het product. Guard Industry garandeert de kwaliteit van haar producten, maar 
wuift uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af als de gebruiker de aanbevelingen en 
gebruiksvoorwaarden van de producten niet volgt, vooral maar niet exclusief in 
het geval van fout aanbrengen, aanbrengen door ongetraind personeel, gebruik 
van producten die niet compatibel zijn met producten van Guard Industry of 
verkeerde weersomstandigheden. Consulteer de MSDS fiche voor meer 
informatie.

Bezoek de website www.guardindustrie.com voor de meest 
recente versie van onze technische fiches.

Last update : 15/01/2019 

2/2




