
Anti Fouling Remover 
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Lichte tot matige vervuiling  Ca. 10 m2 per liter

Matige tot zware vervuiling  Ca. 8  m2 per liter

Zware vervuiling   Ca. 5 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk 
vastgesteld te worden. Afhankelijk van de te verwijderen laagdikte en 
hoedanigheid.

Aandachtspunten voor de applicatie:
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden  
teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Toepassingsmogelijkheden:
Anti Fouling Remover is een absoluut veilig, pasteus, pH-neutraal afbijtmiddel 
voor het eenvoudig verwijderen van oude lagen antifouling (ook 2-component 
systemen). Het bevat geen schadelijke zuren, logen, NMP, methyleenchloride, 
DMSO, paraffine of andere conserveringsmiddelen. Meerdere lagen kunnen in 
één keer verwijderd worden door het product langer in te laten werken. Anti 
Fouling Remover droogt niet uit en kan tot 24 uur blijven zitten zonder de 
ondergrond te beschadigen. Zelfs tot 0 °C te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Anti Fouling Remover is een pasta en dient met een kwast of verfroller 

te worden aangebracht.

2. Bij gewone antifoulings 20 - 120 minuten laten inwerken. Bij 
2-componenten antifoulings het product aan het einde van de dag 
aanbrengen, zodat het gedurende de nacht kan inwerken.

3. De oude antifouling-laag laat zich vervolgens veilig en eenvoudig met 
een verfkrabber of plamuurmes verwijderen. Er kunnen zo ook meerdere 
lagen tegelijk worden verwijderd.

4. Anti Fouling Remover kan in één keer op grote oppervlakken worden 
aangebracht, omdat het product niet snel uitdroogt. Deze manier werkt 
efficiënter en gemakkelijker. Er kunnen zo ook meerdere lagen tegelijk 
worden verwijderd.

“ E x p e r i e n c e  o u r  P r e m i u m  H i g h  Q u a l i t y  Y a c h t  C a r e ” 

Eigenschappen:
Voorkomen:  Vloeibaar

Kleur:   Blauw/Groen

Reuk:   Karakteristiek

pH:   Neutraal

Dichtheid:   1,100 g/cm3

Afbreekbaarheid:  100% biologisch afbreekbaar

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. 
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen 
in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn 
voor risico van de gebruiker.

Anti Fouling Remover maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine 
productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende 
ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke 
vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze 
website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/
of technisch adviseur. 

Producent en ontwikkelaar:
Cleaning Care Products International B.V.

Noord 49 L-M, 2931 SJ Krimpen aan de Lek - The Netherlands

www.ccpi.nl - info@ccpi.nl 

Publicatiedatum: 26 oktober 2021

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):
Anti Foulling Remover is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 
1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter geadviseerd. Raadpleeg 
hiervoor het MSDS blad.


