
Technische fiche 
ILKA PRODUCTEN 

Reinigen, beschermen, verzorgen. 

 

ILKA® - Rapid AP 
Afbijtpasta voor verven en dispersies– CKW vrij 

 
Toepassingsgebied: 
Verwijderd moeiteloos verf van gevels, alsook 
• dispersieverven, latex, teer, olieverf 
• oliën 
• Celluloze-  nitro-  kunsthars- en chloorrubberverf 
• pleisters 
• poliermiddelen 
 
Eigenschappen: 
• Verwijderd betrouwbaar en poriën diep. 
• Heeft een goede dieptewerking en loopt niet af. 
• Zorgt voor een consistente, intensieve stripkracht tot het laatste restje. 
 
Verwerking: 
• Gelijkmatig ca. 4-8 mm. aanbrengen met natuurharen borstel of kwast.   
• Flink inwrijven en 30 min. laten inwerken. 
• De ondergrond moet luchtdroog zijn. 
• Aan het oppervlakte vormt zich een damp remmende laag, die niet verdwijnt 
   door een volgende veeg van de borstel of kwast. 
• Ingesmeerde vlakken voor het afspuiten niet met water bevochtigen ! 
• De hoge druk waterstraal altijd weg houden van het ingestreken vlak, in de richting 
   van het reeds gereinigde oppervlak. 
• Watertemperatuur 70-90 °C. 
• Bardruk 80-100. 
•Directe zonnestralen en wind zijn te vermijden.  
 
Voorzorgen: 
• Beschermbril dragen. 
• Ogen en huid beschermen. Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. 
•Onopzettelijke vlekken op oppervlakken met water afspoelen. 
• Bij verwerking binnen zorgen voor goede verluchting, niet eten, drinken noch roken. 
• De verpakking voorzichtig openen, na lange opslag of door warmtewerking kan een  
  Overdruk ontstaan in de verpakking. 
 
 
Ilka®-Rapid AP is airless geschikt.  



 
Afvalverwerking: 
• Gemengde beitsen, afwaswater van de oude coating kunnen opgevangen worden  
   in een bijgevoegde lekbak met zeef of filtertechniek en zo afgevoerd worden. 
• Niet in de beken laten lopen. 
• Verwijderen volgens de officiële voorschriften! 
 
Gegevens: 
 

 
Toepassing en verwerking liggen buiten onze controle, zo kan de fabrikant niet 
aansprakelijk gesteld worden. Onze toepassingsaanwijzingen berusten op grondig labo-en praktijk 
 onderzoek. 
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Gevarenklasse Licht ontvlambaar 
Vorm pasta 
Kleur wit 
Verbruik Ca. 300-600 gr/m² 
Opslag Verpakking droog, gesloten, koel bewaren 
 Minstens 12 maanden 

http://www.ilka-chemie.com/

