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PRODUCT INFORMATIE 

STICKER VERWIJDERAAR 
Eigenschappen 
Snel verdampend oplosmiddel met een laag vlampunt (< 55°C). 
Stickerverwijderaar heeft een frisse citrus geur en heeft een bijzonder krachtig 

oplossend vermogen. Uitermate geschikt voor het verwijderen (oplossen) van 
lijmen, kitten vetten, smeermiddelen en zware industriële vervuiling. Snel 

verdampend als gevolg van het lage vlampunt.   
 

Toepassing 
Verwijderd eenvoudig stickers, lijmen en kitten van harde ondergronden zoals 
vrachtwagens, opslagtanks en tegels. 

Gebruik 

Lijm / Stickerverwijderaar: Puur aanbrengen met behulp van een doek of spray 
unit. Enige tijd laten inwerken. Verwijder de sticker voorzichtig. Afhankelijk van 

de vervuiling de behandeling herhalen om de complete vervuiling te verwijderen. 
Snel verdampend als gevolg van het lage vlampunt.   

Kitverwijderaar: Puur aanbrengen met behulp van een doek of spray unit. Enige 

tijd laten inwerken. Afhankelijk van de vervuiling de behandeling herhalen om de 
complete vervuiling te verwijderen. Snel verdampend als gevolg van het lage 
vlampunt.   

Hoge Druk Reiniging: Aanbrengen met behulp van hoge druk equipement. 

Verdunnen 1-2%. Bij voorkeur verwerken bij een temperatuur 60-80°C. Het 
product gelijkmatig op het oppervlak aanbrengen. Vervolgens afspoelen met 

schoon water (medium / hoge druk) of laten verdampen (snelle verdamping). 

Ontvetten: Puur aanbrengen met behulp van een onderdelenreiniger, met kwast 
of doek.     
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PRODUCT INFORMATIE 

STICKER VERWIJDERAAR 
Veiligheid & Milieu 
Oogcontact en langdurig contact met de huid vermijden gezien de zeer sterk 

ontvettende werking, zonodig beschermende handschoenen en veiligheidsbril 
dragen. Gebruik bij open  vuur vermijden. UN 2319, Klasse 3/F1. Brandbare 
vloeistof. 

 

Karakteristieken 

-     Vlampunt < 55°C  

-Snel verdampend als gevolg van het lage vlampunt 

-Heeft frisse citrus geur 

- Brandbare vloeistof (ADR geclassificeerd) 
 
Wij adviseren om het te reinigen object vooraf op resistentie te testen. 

 
Al deze producten zijn uitsluitend bestemd voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt 
steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten 
laste van de gebruiker.  


