BEHANGSTRIPPER
BESCHRIJVING
Bolivia Behangstripper is hét product voor het snel
en effectief verwijderen van behang.
Behangstripper weekt behang snel en moeiteloos

TOEPASSING

los, zonder de ondergrond aan te tasten

De Bolivia Behangstripper verwijdert snel en

Dit product is gedefinieerd als een mengsel. Het

effectief vrijwel alle soorten behang, behalve

mengsel is niet gevaarlijk. Het is vloeibaar en

glasweefselbehang. De behangstripper is

kleurloos en heeft een kenmerkende geur. Dit

toepasbaar op alle ondergronden.

product is geconcentreerd en dient bij gebruik
verdund te worden met water.

EIGENSCHAPPEN
Kleur:

GEBRUIKERSAANWIJZING
• Vloerbedekking, houtwerk en plinten afdekken
• Stopcontacten en schakelaars afplakken en
spanningsvrij maken.
• Voeg 500ml behangstripper toe aan 10 liter
water.
• Het mengsel met een blokwitter ruim op het
behang aanbrengen en goed laten inwerken.
• Het oude behang verwijderen met een
plamuurmes of behangsteker.
• Indien nodig, de behandeling herhalen.

kleurloos

Dichtheid bij 15°C:

1,005 kg/l

pH waarde:

6.0-7.5

Kookpunt:

>75°C

Vlampunt:

n.v.t.

Verpakking:

fles 1000 ml

Oplosbaarheid in water:

volledig

TOEPASSING
Voor een optimaal resultaat, gebruik eerst een “spijkerrolletje” waardoor de ondergrond doorgeprikt wordt met
kleine gaatjes. Waarom; op deze manier komt de Behangstripper door de gaatjes ook achter het behang en
kan zo de lijm week maken. Voeg 500 ml toe aan een emmer gevuld met 10 liter water, goed doorroeren en
klaar voor gebruik voor het verwijderen van licht behang. Voeg voor zwaar behang 700 ml toe aan 10 liter
water, goed doorroeren en klaar voor gebruik voor het verwijderen van zwaar behang. Het mengsel
aanbrengen met een blokwitter of spons en ca. 10 min laten inweken, eventueel bij het snel intrekken van het
mengsel het behangselpapier nogmaals bevochtigen met deze oplossing.
Let op: vloeren, deuren en kozijnen en andere vochtgevoelige oppervlakken, vooraf afdekken.
Tip: oud vinyl behang bestaat vaak uit een dunne papierlaag, met daarover heen een laagje plastic. Als je eerst
het laagje plastic eraf haalt, kun je daarna het papier behandelen zoals bovenstaand.

