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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In 
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te 
wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  
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RC LIJMVERWIJDERAAR 
ZEER KRACHTIG PRODUCT OM DE LIJM LAGEN TE VERWIJDEREN 

Art. 10100 

Chemische 
producten 

voor de 
bouw en 
renovatie 

Beschrijving 
RC lijmverwijderaar is oplosmiddel houdend, vrij van basen en zuren en heeft een uitstekende dieptewerking. De 
werking van de afbijtpasta is afhankelijk van de ondergrond en laagdikte, merkbaar door blaarvorming en week 
worden van de te verwijderende lijmlaag. Door de speciale samenstelling van oplosmiddelen en de hoge viscositeit 
is het materiaal ook goed op verticale vlakken te gebruiken. 

Toepassing 
RC lijmverwijderaar kan gebruikt worden voor het verwijderen van lijmen op baksteen, natuursteen, beton, hout, 
metaal, PVC en glas. Kan niet worden verdund met water. 
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Ondergrond 
Het beste resultaat wordt bekomen op droge ondergrond en met een temperatuur boven 10°C. 

Verwerking 
RC lijmverwijderaar aanbrengen met borstel, 10 tot 20 ( proefondervindelijk) minuten laten inwerken. Nadien kan de 
lijmlaag met plamuurmes, krabber of hogedrukreiniger verwijderd worden.  

Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond en dikte van de lijm (+ 300 gr/m²). 

Technische karakteristieken 
Soortelijke massa:  1.200 kg/L. 
Kleur:    Roze. 
Fysische vorm:   Vloeibare gel. 
Geur:    Kenmerkend (Sterke geur). 

Veiligheid 
RC lijmverwijderaar bevat methyleenchloride en methanol. Niet gebruiken in gesloten ruimtes, enkel in goed 
geventileerde en verluchtbare ruimtes gebruiken. Steeds werken met peroonlijke beschermiddelen die voldoen aan 
de richtlijn 89/686/EEG waaronder deugelijke beschermingshandschoenen, veiligheidsbrillen en beschermde 
kleding. Steeds de nieuwste veiligheidsinformatiebladen raadplegen vooraleer te gebruiken. 

Opmerking 
Uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik en voor beroepsmatige gebruikers. 

Reiniging Materiaal 
Met water direct na gebruik. 

Opslag 
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende 
verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 

Verpakking 
Doos met 16 x 1 kg, 5 kg of 10 kg. 
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