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 Sodepaint 2011 
Beschrijving 

Thixotrope snelwerkende verf- en vernisstripper gel. Bevat geen methyleenchloride. 

Toepassingen 

• Geschikt voor het verwijderen van alle soorten verf en vernis (zelfs polyurethaan). 
 

Eigenschappen 

• Zowel toepasbaar bij lage als hoge buitentemperaturen. 

• Zeer snelle werking. 

• Meerdere lagen ineens afneembaar.   

• De gel laat toe gemakkelijk verticale oppervlakken in te strijken. 

• Door toevoeging van verdampingsremmers: een tragere verdamping daardoor een langdurige werking. 

• Geschikt voor strippen van metalen, non-ferro, hout, steen, bouwmaterialen. 
• Vooraf een test zetten op een niet zichtbare en niet belangrijk gedeelte. Vooral bij kunststof oppervlakken. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. Royaal aanbrengen met een brede kwast. Laten inwerken tot de verf begint te zwellen 
(5 tot 15 min voor vernis, 15 min tot 30 min voor verf). Afnemen met steekmes. Indien nodig de bewerking 
herhalen. Tenslotte met staalwol of schuurvlies, lichtjes in SODEPAINT 2011 gedrenkt, de laatste restjes verf 
verwijderen. SODEPAINT 2011 niet laten opdrogen, anders hecht de verf zich opnieuw op de ondergrond. Na 
het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig reinigen met een geschikte ontvetter/detergent. 
Goed laten drogen voor nieuwe behandeling. 

Verbruik – Dosering 

Afhankelijk van de te verwijderen laag: 1 liter per  2,5m² 

Algemene kenmerken 

Uitzicht: Gel 

Geur: Kenmerkend 

Viscositeit mPa.s 20°C: 6 000 

Relatieve dichtheid/20°C: 1.00 

pH: nvt 

Zelfontbranding: 235°C 

Vlampunt: -18°C 

Dampspanning 20°C Pa: 9 310 

Voorzorgen bij gebruik 

 
Verpakking – Opslag 

• Kunststof bussen 

• Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. 

• Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden. 
• Niet toegelaten om via riolering te lozen. Restafval via reglementaire weg laten verwijderen. 
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