
Lijmverwijderaar

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder 
wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 
staan echter graag voor u klaar met advies.
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6309213 - Bison Lijmverwijderaar spuitBus 200 mL nLFr

Super krachtig en zeer effectief.

productomschrijving
Super krachtig en zeer effectief. Uitermate geschikt voor de verwijdering  van 
lijm- en stickerresten van vele ondergronden.

toepassingsgeBied
Uitermate geschikt voor de verwijdering  van lijm- en stickerresten van vele 
ondergronden. Verwijderd zelfs secondelijm vlekken*. Dankzij de unieke gel-
formule verticaal toepasbaar en nauwkeurig aan te brengen. Tevens geschikt 
voor het verwijderen van vlekken en resten van verf, vet, smeer, inkt en olie. 

*Verwijderen van secondelijm is afhankelijk van de ondergrond. Niet geschikt 
voor Niet aanbevolen voor gebruik op zijde, leer, suède, polystyreen of rubber. 
Niet geschikt voor het verwijderen van 2-componentlijmen.

eigenschappen
•Universeel
•Druipt niet
•Nauwkeurig aan te brengen
•Verticaal toepasbaar

verwerking
gebruiksaanwijzing:  
Test altijd eerst op een onzichtbaar deel van de ondergrond. Verwijder zoveel 
mogelijk overtollige vlekken handmatig. Spuit de lijmverwijderaar op de vlek 
en laat het product 2 á 3 minuten goed indringen. Verwijder de vlekken met een 
doek en gebruik eventueel een schraper. Indien nodig, behandeling herhalen. 
Spoel het oppervlak goed na.
aandachtspunten: Product bevat oplosmiddelen en kan de ondergrond 
aantasten. Verwijderen van secondelijm is afhankelijk van de ondergrond. 
Voor gebruik eerst testen. Niet aanbevolen voor gebruik op zijde, leer, 

suède, polystyreen of rubber. Niet geschikt voor het verwijderen van 2-
componentlijmen.

houdBaarheid
�2 maanden Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije 
plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C.
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