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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecoatex Plus A. Veilig, biologisch afbreekbaar, visceus,
afbijtmiddel, ontwikkeld als alternatief voor afbijtmiddelen o.b.v.
methyleenchloride, pyrrolidonen, methanol, natronloog of licht
ontvlambare producten.
Algemene omschrijving
Ecoatex Plus A is een krachtig afbijtmiddel, geformuleerd uit biologisch afbreekbare
bestanddelen. Speciaal ontwikkeld om veilig, gezond en ecologisch verantwoord verven,
lakken, coating en graffiti te verwijderen. Door een uitgekiende balans van grondstoffen is
een uniek product verkregen wat meerdere lagen verf tegelijk kan afbijten en werkzaam is
op meerdere verfsystemen. Door het verdikte karakter is lange inwerktijd mogelijk.

Problematiek
Daar waar verf, coating en graffiti verwijderd moeten worden, gebruikt men vaak agressieve,
schadelijke en milieubelastende producten, vaak gebaseerd op stoffen als methyleenchloride,
methanol, loog, licht ontvlambare koolwaterstoffen etc. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor
mens en milieu.

De oplossing
Ecoatex Plus A is aangenaam zoetig van geur en vrij van methyleenchloride, methanol,
aromatische-koolwaterstoffen en pyrrolidone en bestaat uit biologisch afbreekbare
bestanddelen. Ecoatex Plus A werkt snel en is veilig in gebruik, heeft een hoog vlampunt en
vervliegt daardoor minimaal en is tevens verdikt wat gemakkelijk aanbrengt op verticale
oppervlakken en langere inwerktijden mogelijk maakt.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Ecoatex Plus A kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
Ecoatex Plus A heeft een milde zoete geur en is dus prettig in gebruik.
Ecoatex Plus A is visceus en kan gemakkelijk verwerkt worden via kwast, roller of doek,
juist op verticale oppervlakken.
Ecoatex Plus A is veilig in gebruik.
Ecoatex Plus A is biologisch afbreekbaar.
Ecoatex Plus A bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen
pyrrolidone en behoeft niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd.
Ecoatex Plus A is silicone- en paraffinevrij, goed afwasbaar en houdt de ondergrond na
gebruik goed overschilderbaar.

PR197

Datum afdruk: 15-8-2016

Versie: 1

Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

De toepassing
Ecoatex Plus A kan ingezet worden voor het verwijderen van o.a. synthetische en
waterverdunbare
alkydharssystemen,
chloorrubberverven,
hybridesystemen,
dispersieverven, poly-urethaanalkyden, vernissen en sierpleisters en bepaalde lijmsoorten
Ecoatex Plus A is getest door een gerenommeerd verfmerk en als het beste alternatief voor
methyleenchloride-afbijt naar voren gekomen:
Op alkydverf(trappenlak): eenmaal aanbrengen, overnacht bijt Ecoatex Plus A wel 6 lagen
af.
Alkyd-urethaanlak(parketlak): onder dezelfde condities eveneens 6 lagen.
Dispersieverf(betonverf): onder dezelfde condities tot wel 5 lagen verf afgebeten.
Ook de overschilderbaarheid wordt als perfect omschreven.
Opschuren voor gebruik en afdekken na aanbrengen van Ecoatex Plus A verhoogt de
efficiëntie.

Testplank afbijten alkydverf

Testmuur afbijten dispersieverf

Opmerkingen
Ondanks het feit dat Ecoatex Plus A een veilig en niet gelabeld product is verdient het de
aanbeveling langdurig huidcontact te vermijden, dit in verband met de sterk ontvettende
eigenschappen. Op kunststoffen eerst uitproberen. Voor spoeltoepassingen wordt
geadviseerd Ecoatex A te gebruiken.
Ecoatex Plus A kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor
levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten
werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan.
Ecoatex Plus A draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te
passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van
reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze
Ecoatex Plus A kan via spatel, doek, kwast of roller worden aangebracht. Voor een optimale
werking het object eventueel afdekken met PE folie. Verwijder losgeweekte delen met een
spatel of ander gereedschap. Desgewenst nareinigen. Met water afspoelbaar.
De inwerktijd kan variëren van minuten tot meerdere uren, afhankelijk van laagdiktes, type
verf en omgevingscondities.
Gebruikt gereedschap is met water en E.P Power A schoon te maken.

Verpakking
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.
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