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OMSCHRIJVING  Removex Green is een zeer intensief en snel werkend, afbijtmiddel. 
 

KENMERKEN 
 

 - Verwijdert verf, bitumen, affiches, kitten, lijmen, oude waslagen, 
spuitbuslakken, etc. 

- Zelden aantasting van de ondergrond. 
- Zeer geschikt voor verwijderen van graffiti 
 

TOEPASSING 
 

 Removex Green is geschikt voor het afbijten van graffiti, verf- en 
vernislagen, epoxyharsen, polyurethaanharsen, polymeerdispersies, 
betonverven en verkeersstrepen, evenals de reiniging van diverse 
steensoorten.  
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 - Gebruik Removex Green zoals aangeleverd 
- Maak de verpakking voorzichtig open 
- Breng het product aan met behulp van een kwast of borstel 
- Verdeel het product dik op de te behandelen ondergrond 
-      Laat het product maximaal 30 minuten inwerken (20ºC) 
- Bij verwijderen van meerdere verflagen de Removex Green afdekken 

met plastic folie. 
- Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk 
- Herhaal, indien nodig, de behandeling 
- Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak 

met verdunde Rodex (1:10 met water) 
 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 1 - 3 m²/kg 
 

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort ondergrond 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :     5°C 
Maximale relatieve vochtigheid              :  100% 
Minimale ondergrond temperatuur :     5ºC 
Maximale ondergrond temperatuur :   35ºC 

REINIGING APPARATUUR  Direct na gebruik met schoon water. 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,02 kg / liter 

PH WAARDE  Niet van toepassing. 

KLEUR (NAT PRODUCT) 
 

 Transparant groen gel. 
 
 

VERPAKKING 
 
 
 

 10 liter blik. 
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HOUDBAARHEID 

 

  
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije  
ruimte in onaangebroken, originele verpakking. 

RESTANTEN  Restanten van het product, verwijderde verfresten en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale 
regelgeving en wettelijke voorschriften. 

ETIKETTERING 
 

 F, licht ontvlambaar 
Bevat: Nafta, licht, met waterstof behandeld 
 

R 11  Licht ontvlambaar 
 

S 1/2  Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. 
S 23  Damp of spuitnevel niet inademen. 
S 43 Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof 

of CO2 gebruiken. 
S 46  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en  
                          hem dit etiket tonen. 
S 51                 Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken 
 

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec .nl  

TRANSPORT GEGEVENS 
 

 Vervoer over land ARD/RID  

ADR/GGVS/E-klasse : 3  

Verpakkingsgroep : III 

Etiket : 3 

UN-nummer : 1263  

Omschrijving : Verf verw ante producten 
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Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. 
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerk ing van de producten 
zijn voor risico van de gebruiker. 

 


