
 Algemene informatie  Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.koopmansverf.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen 
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Toepassing : Universeel afbijtmiddel voor vrijwel elk verf- en lijmtype o.a. op basis van alkydhars, lijnolie of acrylaat.  
Toepassing op zowel houten-, metalen- en steenachtige ondergronden. 

Kenmerken  : Goed oplossend vermogen 
Sommige houtsoorten kunnen een lichte verkleuring geven 
Bij twijfel een proefstukje aanbrengen 

PERKOLIN AFBIJT  MV 

Losse delen, vuil en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen. 
 
Gehele ondergrond insmeren met een dikke, gelijkmatige laag 
door middel van een slappe kwast. 
 
De aangebrachte laag 1,5 tot 2 uur laten inwerken. 
 
Na inwerking de opgeweekte verflaag verwijderen door middel 
van schrapen met een verfschraper of steken met een pla-
muurmes. Hierbij beschadiging van de ondergrond zovel mo-
gelijk voorkomen. 
 
Bij dikke verflagen kan het noodzakelijk zijn de behandeling 
nogmaals te herhalen. 
 
Na behandeling met afbijt, de gehele ondergrond reinigen met 
PK Cleaner NS90. Na het reinigen de ondergrond naspoelen 
met (lauw)water.  
 
 
De afbijtlaag is werkzaam als deze “nat” is.  
Bij hoge temperaturen of een sterke luchtverplaatsing bestaat 
de mogelijkheid dat de aangebrachte laag eerder droogt dan 
de aangegeven 1,5 tot 2 uur.  
Verwijder de aangedroogde afbijtlaag met de inmiddels opge-
weekte verfresten en breng een nieuwe laag afbijt aan.   
 

 Eigenschappen  Verwerking 

Basis  : combinatie van diverse oplosmiddelen  

Kleur  : blank, troebel 

Dichtheid 20°C : ca.  0,97 kg/ltr.  

Laagdikte   : dikke, gelijkmatige laag  

Overschilderbaar : na zorgvuldige reiniging van de onder-
grond met een daartoe geschikt   
reinigingsmiddel. 

Theor.rendement : afhankelijk van objectvorm, onder-
grond en laagdikte 

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 

 Verwerkingsmethoden 

Slappe kwast : niet te lang doorstrijken 

Verdunning  : niet verdunnen 
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