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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
Remocare. Snelwerkend, veilig, vloeibaar, biologisch afbreekbaar 

afbijtmiddel, met name geschikt voor het verwijderen van (tapijt)lijmresten. 
Speciaal voor gebruik in de dienstensector en de schoonmaakbranche. 
 
Productomschrijving 

 
Remocare is een snelwerkend afbijtmiddel, geformuleerd uit biologisch afbreekbare bestanddelen. 
Speciaal ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch verantwoord lijmresten te verwijderen. Gezien het 
veilige en ecologisch verantwoorde karakter van Remocare is het product revolutionair en een 
vervanger voor vele chemische milieubelastende en gezondheidsschadelijke afbijtmiddelen. 
Met dit product geeft Eco-Point aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat 
rekening houdt met mens en milieu, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het afbijten. 
Remocare is goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering, 
Inventarisatie, Laboratoria en Vakbekwaamheid. 
 

Oplossingsgebieden 

 
Bij tapijtverwijdering en verdere verwijdering van lijmresten, gebruikt men vaak agressieve, 
schadelijke en milieubelastende producten, vaak gebaseerd op stoffen als methyleenchloride, 
aromatische koolwaterstoffen etc. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. 
 

Duurzame oplossing      
 
Remocare is mild van geur en vrij van methyleenchloride en aromatische koolwaterstoffen en bestaat 
uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Remocare werkt snel en is veilig in gebruik. 
 

Speciale voordelen 

 
• Goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering, Inventarisatie, 

Laboratoria en Vakbekwaamheid. 
• Kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.  
• Heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik. 
• Te gebruiken door middel van sprayen, dompelen en borstelen. 
• Is veilig in gebruik. 
• Biologisch afbreekbaar. 
• Bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen aromatische koolwaterstoffen of ander 

schadelijke stoffen. 
• Remocare is traagverdampend en tast geen lijmnaden van bijv. maskers en pakken aan tijdens 

saneringswerkzaamheden. 
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Toepassingsgebieden    

 
Remocare kan ingezet worden voor de verwijdering van o.a. lijmresten van tapijten, linoleum, novilon 
etc. Na verwijdering van de bovenlaag kan de onderlaag van lijm en restanten tapijt/zeil behandeld 
worden. Ook geschikt voor: 
 
• verwijderen van sealants en encapsulants 
• verwijderen van lijmresten op apparatuur, filters, etc. 
• verlijmde fibers van keramische, steenwol- en kunstvezelmaterialen 
• verwijderen van kleefstoffen in cabines en van beschermende kleding 
 

Bijzonderheden 

 
Ondanks het feit dat Remocare een veilig product is verdient het de aanbeveling langdurig huidcontact 
te vermijden, dit in verband met de sterk ontvettende eigenschappen. Remocare kan op bepaalde 
kunststoffen en geverfde oppervlakken inwerken en deze oplossen of matteren. Indien na gebruik het 
oppervlak opnieuw behandeld wordt, wordt geadviseerd eventuele resten Remocare weg te nemen 
met een doek en/of natte spons. 
 

Advies werkinstructie 

 

• Voordat de Remocare wordt aangebracht de vloerbedekking zoveel mogelijk verwijderen 

• Remocare gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller of trekker (niet vernevelen) 

• Geheel afdekken met PE-folie om een optimaal rendement van Remocare te verkrijgen 

• Geruime tijd laten inwerken en daarna verwijderen door afsteken/afschrapen 
 
Advies persoonlijke adembescherming: A2P3-filter of externe luchttoevoer 
 

Materiaalverbruik 

 
Materiaalverbruik: ± 250 gr/m² afhankelijk van de te verwijderen lijm, de omgevingstemperatuur en 
de laagdikte. 
 

Verpakkingsmateriaal  
 
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij 
vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft 
bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu. 
 
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering 
grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus 
een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen 
schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. 
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