Lijmverwijderaar
Product
Gebruiksklare lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en
bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels,
hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van
watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm.
Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen.

Volumes
0,75 l · 5 l

Eigenschappen
• Mens- en milieuvriendelijk
• Weekmaken van lijm en bitumen
• Verwijdert vloerbekleding zoals tapijt en vinyl
• Verwijdert moeilijk verwijderbare wandbekleding
• Verwijdert watergedragen lijmresten
• Verwijdert rubberstrepen
• Reiniger voor gereedschap
• Goede ontvettende eigenschappen
• Kan op de meest courante ondergronden gebruikt worden

Toepassingsgebied
Rectavit Lijmverwijderaar maakt lijm en bitumen week op de meest courante ondergronden zoals chape, beton, steen,
tegels hout, kunststof.
Rectavit Lijmverwijderaar kan zowel poreuze, bvb. tapijt, als niet-poreuze vloerbekleding, bvb. vinyl, helpen verwijderen.
Rectavit Lijmverwijderaar verwijdert tevens rubberstrepen op deze ondergronden.
Rectavit Lijmverwijderaar maakt uitgeharde watergedragen lijm week zoals witte houtlijm, wandbekledingslijm,
vloerbekledingslijm week zodat deze gemakkelijk kan verwijderd worden zonder de meeste ondergronden aan te tasten.
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De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken
over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de
hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen
aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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Voorbereiding
Op niet-courante ondergronden, steeds een test uitvoeren.
Verwijder eerst mechanisch, met steekmes of spatel, zoveel mogelijk de bekleding.

Verwerking
Doordrenk de lijmresten of de bekleding met Rectavit Lijmverwijderaar. Laat het 15 à 20 min inwerken. Vervolgens,
verwijder de resten met een aangepast steekmes of spatel. Indien nodig, herhaal de bewerking. Eerst komt de bekleding
los, vervolgens de lijm.
Bij niet poreuze materialen, moet het product inwerken via de kanten, of best inkepingen door de vloerbekleding maken
om de 5 à 10 cm. De bekleding geleidelijk lostrekken, naargelang de lijm verweekt. De lijmresten worden achteraf
nogmaals doordrenkt en daarna zoveel mogelijk verwijderd met steekmes of spatel.
Voor het verwijderen van gemorste uitgeharde lijmresten, doordrenk een doek met Rectavit Lijmverwijderaar, leg de
doek op de lijmplekken, laat het inwerken gedurende 5 à 10 min en uiteindelijk verwijderen met steekmes of spatel.
Indien nodig, herhaal de bewerking.

Technische gegevens: het product
Basis

Speciale lijmverwekende producten

Uithardingsysteem

Fysisch drogend

Oplosmiddel

Water

Viscositeit

Vloeibaar

Dichtheid

1,00 ± 0,05 kg/dm³

Kleur(en)

Transparant

Verpakking

Fles: 0,75 l; Bus: 5 l

Bewaring

Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op
een droge en koele plaats, tussen +10°C en +25°C. Na gebruik de verpakking
goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.
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Technische gegevens: de verwerking
Gereedschap

Steekmes, spatel

Verdunning

Gebruiksklaar, product nooit verdunnen.

Verbruik*

Afh. van het type lijm, de vloerbekleding en de ondergrond

Verwerkingstemperatuur

Min. +5°C, max. +30°C

Reiniging

Met voldoende (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving,
laagdikte.

Veiligheid
Bewaar buiten het bereik van kinderen. Niet mengen met andere producten.
Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.
Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen
Bij niet-poreuze vloerbekleding moet Rectavit Tapijtlijmverwijderaar van de zijkant op de lijm inwerken. Bij deze types
vloerbekledingen werkt het product veel trager, omdat het contactoppervlak veel kleiner is.
Rectavit Tapijtlijmverwijderaar werkt niet in op PU-lijmen en hybride lijmen.
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