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AKEMI®               PEEL OFF 
________________________________________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 

Karakteristiek: 
AKEMI® Peel Off is een gebruiksklaar product op basis van in water opgeloste polymeer. Na het opdrogen 

bekomt men een uiterst rekbare film die zich van nagenoeg alle oppervlakken laat verwijderen. Het product 

tekent zich  met volgende eigenschappen: 

 

- Snel droog 

- Bruikbaar op nagenoeg alle oppervlakken 

- Zeer rekbare beschermende film 

- Na het uitharden niet meer wateroplosbaar 

- Waterdicht 

- Na gebruik verwijderbaar van het oppervlak 

 

Gebruik: 
AKEMI® Peel Off beschermt steen-, glas-, keramiek-, hout-, kunststof- of gelakte oppervlakken voor 

waterige vervuilingen zoals dispersieverven, mortel of plaaster gedurende de bouw- of renovatiewerken. 

Bovendien maakt AKEMI® Peel Off het mogelijk als laag te fungeren tussen steenoppervlak en 

zandstraalfolie voor het scherp uitstralen van letters en grafieken. In verbinding met een textielvlies of -

weefsel geeft het een hogere beschermende werking tegen scheuren, uitwissen enz. zodat AKEMI® Peel Off 

ook als bescherming tegen mechanische belasting op vloeren ingezet kan worden. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Optimaal voor gebruik van  AKEMI® Peel Off is een temperatuur van 15 tot 25°C 

2. Het product met een kwast, roller of sproeigereedschap gelijkmatig in één of meerdere dunne lagen 

met tussentijds drogen (ca. 30 minuten afhankelijk van temperatuur en laagdikte) op het zuiver en 

droog oppervlak aanbrengen. 

3. Bij het gebruik van een vlies of weefsel wordt dit strak en zonder rimpels op de laatste nog natte laag 

gelegd en aangedrukt. Een volgende laag AKEMI® Peel Off is normalerwijze niet nodig. 

4. AKEMI® Peel Off alvorens te belasten of te bedekken volledig laten drogen. 

5. Gereedschap na gebruik onmiddellijk met zuiver koud water reinigen. 

6. De gedroogde folie na het beëindigen van de werkzaamheden van het oppervlak aftrekken. 

 

Opgelet: 

- AKEMI® Peel Off niet op vochtige steen- of houtoppervlakken gebruiken, opletten met nieuw 

gelegde vloeren. Het product werkt als ondoorlaatbare barrière en laat restvocht niet ontsnappen. Dit 

kan leiden tot onomkeerbare schade zoals bv.verkleuringen. 

- Voor grotere oppervlakken steeds een staal aanleggen om de laagdikte, verbruik of evt. 

kleurverdieping vast te stellen. 

- Beter meerdere dunne lagen aanbrengen dan één dikke laag. 

- Bij een éénmalige dikke laag vormt zich een huid, die het doorharden van de beschermende folie 

vertraagt of kleurverschillen tot gevolg hebben. 

- Het product best op het ganse oppervlak aanbrengen of minstens tot aan een voeg. 

- De behandelde oppervlakken voor water beschermen tot het volledig uitgehard is. 

- Bevuilde kledij onmiddellijk met koud water en wasproduct reinigen. Opgedroogd product laat zich 

uit stof niet meer verwijderen. 

- Opgedroogde AKEMI® Peel Off is met de gangbare oplosmiddelen niet te verwijderen. 

 

 

 
Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 



Pagina 2 van 2 

 

 

AKEMI Benelux bvba    -    Kromstraat 58    B-2520 Ranst    -    Tel: 03 354 35 60    -     Fax: 03 354 35 61 
 

 

 

 

 

Technische gegevens: 
verbruik:  1 tot 5m²/L 

kleur:   beige 

dichtheid:  ca.0.95 g/cm³ 

ph-waarde:  ca. 8 

opslag:   1 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

vorstvrije bewaring. 

Aandacht: 

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en 

gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren 

tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische 

aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en 

proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een 

onopvallende plaats of het maken van een staal. 
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