
RC DECAP 1 

enchloride.

Beschrijving RC DECAP 1 is een afbijtmiddel  die vooral geschikt is voor het verwijderen van 
gevelverven, vernissen, verven, lijmresten op beton, hout en minerale ondergronden.  

Voordelen • Vlugge inwerktijd 
• Uiterst geschikt voor verschillende verven 
• Kleeft niet 
• Volledig wateroplosbaar 
• Een verfafbijter van de jongste generatie 
• Een ideale viscositeit voor gevels 
• Moet niet nagespoeld worden 
• Kant en klaar product 

Karakteristieken en 
eigenschappen 

Kleur   : Kleurloos / lichtgeel 
Geur   : Weinig 
Oplosbaarheid in water : Oplosbaar  
Densiteit   : 1,05 
Vorm   : Gel 

Ondergrond Niet te ontverven elementen (ramen, glas, ….) dienen afgeschermd te worden met een 
aangepaste folie en tape. Opletten van PVC en rubber en polystyreen. Voorafgaand aan de 
werken dient er een proef te gebeuren om de laagdikte en inwerk tijd van het product te 
kunnen evalueren.  

Verwerking Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige 
kunststof kwasten kunnen reageren nylon daarentegen zal niet aangetast worden.  
RC DECAP 1 is tevens gemakkelijk met airless te verspuiten met gebruik van een nozzle 
met een opening van 0,21”-0,31” en een sprayhoek van 40-50°. Tijdens het airless 
verspuiten beschermende kleding en een geschikt masker dragen. RC DECAP 1 moet 
voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verf.  

Na het afbijten zal de verf samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal 
geldende richtlijnen.  

Verwerkingstijd: van verven 15 tot 45 min, afhankelijk van het type verf en de dikte van de 
verflagen (proefondervindelijk) 
Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel 
droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken of 
voldoende afschermen.  

Opgeloste verf kan verwijderd worden met een spatel, of met een hogedrukreiniger ( 60 -
90°C). Wij adviseren (bij buitengevels) om onderaan  te beginnen en van daaruit naar boven 
te werken. 
RC DECAP 1 kan gebruikt worden vanaf 5°C tot 30C° 

Reiniging 
gereedschap 

Met water onmiddellijk na gebruik. 

Opgelet RC DECAP 1 niet laten opdrogen. Vermijd toepassing op natte oppervlakken. 

Houdbaarheid 6 maanden in originele niet geopende verpakking 

Verbruik + 300 tot 600 g/m² naargelang de ondergrond (proefondervindelijk ) 

Veiligheid Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad conform de 
richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de 
grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de 
datum van uitgave.  

Verpakking Standaarddoos met 16 x 1 L, 5 L, 10 L of IBC 
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