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WATERBASIS ZUUR GEACTIVEERDE 

VERFSTRIPPER 

(GEPATENTEERD) 
 

I. TOEPASSING : 

Turco’s milieu-acceptabele 

paintstrippers/paintsofteners maken niet langer 

gebruik van methyleenchloride, fenolen of 

chromaten, die zoals gewoonlijk voorkwamen in 

de traditionele strippers. BONDERITE C-MC 

240 combineert de recent ontwikkelde 

synergetische effecten tussen gecombineerde 

zuursystemen en fysische oppervlakte 

verschijnselen, waardoor de actuele striptijd voor 

polyurethane topcoatings aanzienlijk verlaagd. 

In het algemeen hebben de alternatieve waterbasis 

strippers een verminderde activiteit ten opzichte 

van methyleenchloride gebaseerde strippers en 

een langere striptijd, maar door de 

omgevingstemperatuur te verhogen kunnen de 

contacttijden aanzienlijk verminderd worden. 

De ontwikkeling van onze nieuwe generatie EA 

(Environmental Acceptable) verfstrippers werd 

mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking 

tussen vliegtuigbouwers, 

luchtvaartmaatschappijen en verffabrikanten en 

resulteerde in een opmerkelijke doorbraak in onze 

pogingen milieubelasting tijdens het afbijten van 

vliegtuigen te verminderen. 

II. EIGENSCHAPPEN : 

BONDERITE C-MC 240 is het resultaat van een 

nieuwe benadering in verfstrip technologie bij het 

uitschakelen van milieu en het menselijke risico’s 

die geassocieerd werden met de traditionele 

verfstrippers op basis van grondstoffen die nu als 

toxisch of als minder wenselijk beschouwd 

worden. 

III. PARAMETERS : 

• Voorkomen : viscieuze groen vloeistof 

• Geur :   zwak zuur 

• Viscositeit:  9 – 10 Pa. S 

• Flashoint:  boven 100°C 

• Bewaring :  6 maanden 

 

IV. GEBRUIKSAANWIJZING : 

BONDERITE C-MC 240 kan op de 

gebruikelijke wijze met behulp van een borstel of 

niet-verstuivende spuitapparatuur worden 

toegepast. 

Door gebruik te maken van koud water met een 

10% oplossing van alkalische vliegtuigreiniger 

zoals Turco Jet Clean 91 zal het gelijktijdig 

reinigen en neutraliseren van het oppervlak 

vergemakkelijkt worden. 

De benodigde striptijd zal tussen de 4 en 7 uur 

liggen, afhankelijk van het verfsysteem en de 

werkplaats omstandigheden. 

Aanbevolen wordt de verfresten met schrapers te 

verwijderen alvorens af te spoelen. De bijzondere 

samenstelling van de BONDERITE C-MC 240 

zorgt ervoor dat het product niet indroogt en tot 24 

uur actief blijft. 

Breng niet te dunnen lagen verfstrippers  aan, daar 

anders onvoldoende bestanddelen voor het 

stripproces aanwezig zijn. 
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HHT-stalen delen en die delen die gewoonlijk 

gemaskeerd zijn, dienen beschermd te worden 

voordat de stripper wordt aangebracht. 

Het spoelwater bevat geen toxische componenten, 

maar dient wel geneutraliseerd te worden. 

V. CORRISIEDATA : 

BONDERITE C-MC 240 voldoet aan de corrosie 

eisen van MIL-R-81903 AMS 1376A. 

VI. VEILIGHEID : 

BONDERITE C-MC 240 is een zwak zuur 

product en als zodanig dient contact met huid en 

ogen vermeden te worden. In geval van 

huidcontact wassen met water en zeep en 

verontreinigde kleding uittrekken. In geval van 

oogcontact spoelen met overvloedig water en een 

arts raadplegen. 

OPMERKINGEN : 

 
De hierboven vermelde gegevens, met name de 

voorstellen met betrekking tot de verwerking en het 

gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze 

kennis en ervaring. Omdat wij geen controle hebben 

over de verschillende materialen, de verwerkings - en 

de omgevingscondities waarmee u werkt, raden wij de 

gebruiker altijd aan om voldoende proeven uit te 

voeren, om aldus na te gaan of producten geschikt zijn 

voor de beoogde verwerking en toepassing. Wij 

aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van de 

hierin opgenomen informatie of mondeling advies, tenzij 

opzet of grove schuld kan worden bewezen tegen ons. 

 

Uw gegevens worden door ons bijgehouden enkel voor 

het afhandelen van uw vraag tot informatie. U beschikt 

over een kosteloos recht op toegang, schrapping en 

verbetering van uw gegevens 
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