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REINIGINGSPRODUCTEN • DROOGREINIGINGSPASTA

C309 TECHNISTRIP 
Droge reinigingstechniek voor binnen

Beschrijving

• TECHNISTRIP is een thixotrope pasta die met een kwast of met 

het pistool kan aangebracht worden op elke goed samenhan-

gende, niet brosse ondergrond (steen, baksteen, beton, cement, 

terracotta, asbestcement, verf, plamuur, metalen…);

• TECHNISTRIP is een schoonmaakpasta die mechanisch, zonder 

gebruik van water, vuil en stof oplost en verwijdert;

• TECHNISTRIP kan als afpelbare afdekfolie aangebracht worden 

op alle materialen; het is bestand tegen water en tegen oplos-

middelen.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen

• TECHNISTRIP maakt het – na opdroging – mogelijk de vervui-

ling door luchtverontreiniging en sommige incidentele vlekken 

te verwijderen door gewoon afpellen;

• TECHNISTRIP is geschikt voor een zachte, niet-agressieve reini-

ging, die het patina van de ondergrond vrijwaart (kunstwerken, 

plafonds…);

• TECHNISTRIP kan als beschermlaag aangebracht worden op glas, 

steen, hout, verf, aluminium, plastic, tegels, roestvrij staal, vóór 

het aanbrengen van verf, waterwerende producten, plamuur…;

• TECHNISTRIP maakt het mogelijk stof, roet, nicotinevlekken… 

te verwijderen, zonder gebruik van water.

Eigenschappen 

• Grondige reiniging tot in de poriën;

• Geen gebruik van scheikundige producten;

• Gemakkelijk aan te brengen;

• Lost de zouten van de ondergrond niet op;

• Maakt het gebruik van water overbodig;

• Bevat geen oplosmiddelen.

Toepassing en voorzorgsmaatregelen 

• Aan te brengen met een kwast, een rol of een AIRLESS pistool, in 

een continue laag van 300 tot 500 g/m2 op een droge of vochtige 

ondergrond;

• TECHNISTRIP laten opdrogen, tot zich een droge, elastische fi lm 

vormt (doorzichtig – geelachtig);

• TECHNISTRIP heeft een gebroken witte tint en wordt alsmaar 

doorzichtiger tijdens het opdrogen, wat erop wijst dat de fi lm 

gevormd is;

• Tijdens het opdrogen ontstaat een fi lm, waarin het vuil van de 

ondergrond maximaal wordt geabsorbeerd;

• Het afpellen van de droge TECHNISTRIPFILM moet gebeuren in 

een langzame, continue beweging;

• Bij het wegtrekken van de fi lm wordt het vuil mechanisch mee-

genomen en worden de poriën in de diepte gereinigd.
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Voorzorgsmaatregelen 

• De reinigingstechniek met TECHNISTRIP wordt meestal gebruikt 

voor binnentoepassingen;

• Een voorafgaande test wordt stellig aanbevolen;

• De doeltreff endheid van TECHNISTRIP wordt bepaald door de 

mate van contact (doordringing) van de droge TECHNISTRIP-fi lm 

en door de omvang en de aard van de vervuiling;

• De minimale temperatuur voor het aanbrengen bedraagt 10°C;

• TECHNISTRIP mag niet langer dan 24 uur blootgesteld worden 

aan de zon;

• Niet aanbrengen op een warme ondergrond;

• Deze schoonmaaktechniek werkt aanvullend, ze vervangt de 

klassieke reinigingstechnieken niet;

• Wanneer TECHNISTRIP gebruikt wordt als beschermingsmiddel, 

moet het binnen 24 uur worden verwijderd.

Technische kenmerken

• Uitzicht: licht thixotrope pasta;

• Soortelijke massa: 1 ± 0,05;

• Brookfi eld-viscositeit: 8000 cPs;

• pH: 9-10;

• Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar;

• Actieve bestanddelen: 60% – Natuurrubber in emulsie;

• Schoonmaken van het gereedschap: water of TECHNICLEAN XL.

Verpakkingen en opslag

Emmer van 5 of 15 kg

Vorstvrij bewaren

Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aan-

vraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

5 kg 15 kg
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