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TEKNISK DATABLAD -  BLAST-OFF

BESKRIVELSE

Blast-Off er et enkelt middel til at rengøre dine betonredskaber eller maskiner.

Blast-Off virker på aluminium, stål, plast, glasfiber, glas og gummi.

Blast-Off indeholder en kraftig carboxylsyre, som er udvundet af molekyler fundet 
i sukkerrør og sukkerroer, og er ekstremt effektiv til at opløse størknet beton.

Blast-Off er lugtfrit og har en bionedbrydelighed på 90% på 7 dage (resterende 
10% er nedbrudt efter 14 dage).

ANVENDELSE

• Leveres klar til brug og kræver ingen opblanding eller fortynding
• Kan bruges på alle aluminium-, stål-, plastik-, glasfiber-, gummi- og lakerede metaloverflader
• Kan bruges til blandt andet betonbiler, blandemaskiner, vejeafmålingsudstyr, forme og tilbehør, brolægningsmaskiner, 

betonpumper, stilladser og diverse håndværktøj

Klar til brug Sprøjtes på Bionedbrydelig

BRUGERVEJLEDNING

• BLAST-OFF påføres med Pump Foamer (en specialudviklet skumsprøjte) på den ønskede overflade. 
• Kan anvendes ved temperaturer mellem 4°C til 38°C.
• Påfør ikke BLAST-OFF i direkte sollys, da skummet skal tørre langsomt. Alternativt kan man sprøjte lidt vand på overfla-

den inden. 
• BLAST-OFF indeholder et rødt farvestof, som indikerer, at skummet aktivt nedbryder betonen. Når den røde farve for-

svinder, er BLAST-OFF ikke længere aktiv og skal fjernes. Hvis væsken bliver transparent før betonen er opløst tilfredsstil-
lende, gentages proceduren. 

• Fortsæt med at påføre BLAST-OFF hvert 15-20 min. indtil betonen er blød og opløst.
• Ved særlig beskidte dele, anbefales det at skrubbe delene under processen.
• Håndværktøj kan eventuelt ligges i blød i en spand med BLAST-OFF.
• Overfladerne rengøres efterfølgende med rent vand vha. højtryksrenser eller lignende.
• Hvis BLAST-OFF tørrer ind, inden det spules af, kan der opstå en hvid hinde på den behandlede overflade. Sker dette, 

påføres en ny omgang BLAST-OFF, og overfladen renses grundigt med vand.

FORHOLDSREGLER

• Anvendelse på træ såsom tømmer og krydsfiner frarådes 
• Beskyt øjne, hud og tøj fra sprøjtetåger ved at bære sikkerhedsdragt og briller (se separat sikkerhedsdatablad).
• Må ikke udsættes for frost
• Tillad ikke Blast-Off at tørre ud på malede overflader. 
• BLAST-OFF holder sig 12 måneder efter datomærkningen.
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TEKNISK DATA

VOC < 50 g/L
Densitet 1078 g/ltr
Opbevaring Opbevares i original emballage. 

Opbevares tørt i et temperaturområde mellem 4°C og 38°C (må ikke 
udsættes for frost)

Pakning 25 ltr. dunke - klar til brug

Der er påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt, kan hentes på www.haucon.dk

SIKKERHEDSDATABLAD

CE-MÆRKNING

Blast-Off er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 
305/11.


