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Productlijn

Propstrip

Beschrijving

Propstrip is een milieuvriendelijke coatingverwijderaar op waterbasis,
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verouderde Propspeed
primer en topcoat van verschillende metaalsubstraten. Propstrip bevat
geen HAP's (gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen) of TAP's (giftige
luchtverontreinigende stoffen) en is volledig biologisch afbreekbaar in
water en bodem.
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Neem goede milieupraktijken in acht. Als u werkt in een omgeving
zonder stroomgebied, raden wij u aan om jutezakken of een ander soort
opvangproduct onder het werkgebied te leggen, waarmee het mogelijk
is om alle afvalproducten op te vangen en te verwijderen. De optimale
temperatuur is 15 °C en hoger. Ga bij lagere omgevingstemperaturen uit
van een langere inwerkingstijd. In direct zonlicht of bij temperaturen
boven 35 °C kan het product sneller werken en verdampen dan
normaal. Als verdamping en uitdroging optreden, zullen de Propspeed
topcoat en primer achterblijven op het oppervlak. Propstrip kan worden
aangebracht met een kwast, een roller met korte haren of opgespoten
met een airless applicatie. Propstrip mag alleen aangebracht worden
op een 100% droge ondergrond, aangezien het direct geneutraliseerd
wordt met water. Breng het product royaal aan op het gecoate
oppervlak en laat het inwerken totdat zowel de toplaag als de primer
zacht genoeg en gemakkelijk te verwijderen zijn. Test delen van het
oppervlak met een schraper om er zeker van te zijn dat het product
zacht genoeg is en kan worden afgewassen. Reinig de ontharde
coatings met een waterslang of hogedrukreiniger, totdat alle losse
coatings zijn verwijderd. Gebruik indien nodig een schraper, een
schuurdoek of nat schuurpapier voor plekken met moeilijk te
verwijderen resten. Propstrip is een "gebruiksklaar product". Propstrip
niet verdunnen met water of andere oplosmiddelen. Giet alleen wat u
nodig hebt uit de emmer in een plastic bak. Vervuil de resterende
Propstrip niet met vuile borstels of mengstaafjes. Hierdoor verliest het
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product zijn werkzaamheid. Giet Propstrip niet over in een metalen
houder. Dit resulteert in ontgassing en scheiding van het product.
Laat het product niet bevriezen. Hierdoor treedt er scheiding op en zal
het product zijn werkzaamheid verliezen en verkleven.
Prestaties

Prestaties
• Snelle verwijdering van oude Propspeed
• Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
Beperkingen
• Het metaalsubstraat moet volledig droog zijn voor het
aanbrengen
• Het behandelde gebied moet tijdens de inwerkingstijd worden
beschermd tegen vocht

Gezondheid & veiligheid
Propstrip
Gebruik latex- of chemicaliënbestendige handschoenen. Gebruik een
veiligheidsbril om contact van het
Laat het product niet bevriezen. Hierdoor treedt er scheiding op en zal
het product zijn werkzaamheid verliezen en verkleven.
product met de ogen te vermijden.
Raadpleeg het SDS-blad voor meer veiligheidsinformatie.
Transport
Propstrip is niet geclassificeerd als gevaarlijk product volgens NZS5433:
2012.
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