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RC DECAP STRIP 
KRACHTIGE VERF- EN VERNISAFBIJTER TOT 30 LAGEN 

 

Gevelreiniging | Afbijtmiddelen 
 

 

VOORDELEN VAN RC DECAP STRIP 

✓ Kan tot 30 verflagen in één toepassing verwijderen 

✓ Vrij van methyleenchloride en solventen 

✓ Niet giftig, geen vrijkomende dampen  

✓ Niet ontvlambaar en vrij van VOC 
 

Beschrijving 
 

RC DECAP STRIP is een alkalisch verfafbijtmiddel voor het strippen van veelvoudige (tot 30) lagen verf, loodhoudende verven 

inbegrepen. 
 

Eigenschappen 
 

• RC DECAP STRIP kan tot 30 verflagen in één toepassing verwijderen; 

• Bevat geen methyleenchloride, solventen en geen vrijkomende dampen; 

• Is niet giftig, niet ontvlambaar en vrij van VOC. 
 

Ondergrond 
 

RC DECAP STRIP kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals hout, pleisterwerk, gips, metaal, baksteen, steen, 

kalksteen, beton en marmer. Niet aanbevolen voor fineer, triplex, multiplex, aluminium- en epoxyverven of polyurethaan. 

Hardhoutsoorten kunnen door gebruik van RC DECAP STRIP verkleuren. Gebruik voor deze ondergronden RC DECAP 1. 
 

Proefvlak: het is soms niet mogelijk het type van de verf of de staat van het oppervlak te kennen voordat de verf verwijderd wordt. 

Daarom kunnen de verwerker, verkoper of fabrikant voor het uiteindelijke resultaat niet aansprakelijk worden gesteld. Test eerst 

een testvlak, representatief voor het gehele oppervlak. Men moet proefondervindelijk vaststellen wat de laagdikte en de inwerktijd 

zijn. RC DECAP STRIP te dun aanbrengen, ongelijkmatig aanbrengen of te snel verwijderen zal resulteren in meer dan één 

behandeling. Tijdens het verwerken mogen de omgeving en ondergrondtemperaturen niet onder de 5°C liggen.  
 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC DECAP STRIP is een pasta die handmatig of machinaal (spuiten) over een geschilderde oppervlakte aangebracht wordt. Een 

pvc-folie wordt over de pasta gelegd en erop gelaten tot de verf gestript kan worden. De folie wordt dan verwijderd, compleet met 

pasta en verf.  
 

De pasta voldoende dik aanbrengen (tussen de 2-3 mm), afhankelijk van de ouderdom en dikte van de verf. Voor vlakke 

ondergronden kan men een plamuurmes of vlakspaan gebruiken. Bij grote oppervlakten kan een wormpomp gebruikt worden. 

Breng de pvc-folie pas na ongeveer een uur aan. Door verdamping aan de buitenkant van de pastalaag zal de verweekte verf 

sneller door de pasta worden geabsorbeerd. Wrijf de folie voorzichtig in de pasta en voorkom daarbij luchtopsluitingen.  
 

Laat RC DECAP STRIP gedurende minimaal 24 (voor binnenverf) tot 72 (voor buitenverf)uren inwerken, afhankelijk van de aantal te 

verwijderende verflagen.  
 

1. Vertrouw niet op de kleefkracht tussen de folie en pasta om pasta/verf te verwijderen. 

2. Gestript oppervlak met water goed afspoelen. Gebruik harde borstel en spons, of bij voorkeur een waterzuiger in combinatie 

met een hogedrukspuit. Eventueel achtergebleven verf is doorgaans al week geworden en kan met nog een laagje RC DECAP 

STRIP (zonder folie) in korte tijd worden verwijderd. 

3. Het is steeds aangeraden om de oppervlakte te neutraliseren met een oplossing van water met 10% zeep na het strippen met 

RC DECAP STRIP. Zonder neutralisatie kunnen er problemen ontstaan met hechting van de nieuwe verflagen. 
 

TIP: De loshangende verf zoveel mogelijk op voorhand verwijderen. Indien met vet en vuil bedekt, eerst met een sterk zeepvrij 

schoonmaakmiddel (detergent) afwassen en laten drogen vooraleer RC DECAP STRIP aan te brengen. 
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Pasta en verf, die naar beneden glijdt of valt: dit gebeurt omdat de RC DECAP STRIP pasta de verf sneller verweekt dan de pasta 

de verweekte verf kan absorberen. De belangrijkste oorzaken zijn:  

1. Slecht aangebrachte lagen verf; 

2. Dikke lagen verf op oliebasis over een ondergrond van verf op waterbasis; 

3. Vet of vuil op de verf; 

4. Een combinatie van de drie bovengenoemde oorzaken. 

 

Verbruik 
 

± 3 kg/m², het exacte verbruik dient proefondervindelijk te worden vastgelegd. 

 

Technische karakteristieken 
 

Basis: Natriumhydroxide 

Relatieve dichtheid: 1,4 

pH: 13 

Uitzicht: Witachtige pasta 

Geur: Geen 

   

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• RC DECAP STRIP kan op sommige binnenverven geen resultaat geven door een  te dunne aanwezige verfdikte.  

• Bescherm elk oppervlak die niet gestript moet worden met beschermfolie en plakband. Bedek vloeren met plastic 

beschermfolie en eventueel absorberende doeken.  

• RC DECAP STRIP tast geen glas of pvc aan, wel aluminium. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Na gebruik grondig reinigen met white spirit.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen 

dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.  

• 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.  

 

Verpakking 
 

Emmers van 20 kg (art.nr. 10505). 

 

Foto’s 
 

    
 

LP 18-06-2021 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


