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Krachtig afbijtmiddel. 
Verbeterde receptuur. 
 
Toepassing 
• Verwijdert 1- component lakken en muurverven, 

zowel watergedragen als synthetisch 
• Ook watergedragen 2-componenten wordt 

verwijderd 
• Verwijdert lijmresten zoals bijv. tapijtlijm 
• Verwijdert graffiti op kaal beton en baksteen 
• Verwijdert waslagen 
 
Eigenschappen 
• Voor binnen en buiten 
• Biologisch afbreekbaar 
• pH  
• Geurarm 
• Methyleenchloride vrij 
• Chloor koolwaterstof vrij 
• Lange opentijd onder PE-folie 
• Houten ondergronden behouden hun originele 

kleur 
• Tast natuursteen en glas niet aan 
• Dikke lagen verf verwijderen in één behandeling 
• Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te 

verwerken (zakt niet uit) 
• Niet op kunststoffen met weekmakers 
• Op harde kunststof eerst een proefvlak maken 
 
Product 
Bindmiddelbasis: Verdikt organisch oplosmiddel-

mengsel met alcohol 
 
Viscositeit:  4000-5000 mPa*s / 23 °C  

spindel nr.6 
 
Verpakking:  1 ltr, 3 ltr, en 10 ltr  
 
Verbruik:   Ca. 2 m2 per liter, afhankelijk van 

de ondergrond en applicatie-
methode 

 
Vlampunt:  > 82 °C gem. DIN 51758 
 
Dichtheid: Ca. 1,09 g/cm3 

 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd 
 
 

 
 
Applicatie  
Met kwast, roller, spuitapparatuur, plamuurmes en 
plekspaan(zie demonstratiefilm op 
www.vistapaint.nl). 
 
Spuitgegevens:  
Type: Wagner Airless 
Tip: 0.021 
Hoek: 40° 
Materiaaldruk: 40 bar  80 bar 
Pistoolfilter: Geen 
Viscositeit: Onverdund 
Verwijderen: Met hogedrukspuit, plamuurmes,  
 schraper, Krake (Storch) e.d. 
 
Reinigen van het gereedschap:  
Direct na gebruik met water en Vista Lakwèg Totaal-
reiniger. 
 
Temperatuur  
Bij temperaturen onder +10 °C omgeving- en 
objecttemperatuur werkt het product veel minder.  
Hoe warmer de omgeving- en objecttemperatuur is, 
des te sneller het product werkt. 
Bij extreme weersomstandigheden (hoge 
temperatuur, harde wind) de Vista Lakwèg afdekken 
met PE-folie. 
Ook in binnensituaties afdekken met PE-folie. 
 
Droging  
Van 1 tot 2 uur werkzaam (afhankelijk van laagdikte 
en temperatuur).  
 
Ondergrond 
De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. 
Voor gebruik de Vista Lakwèg goed doorroeren.  
Voor elke ondergrond geldt dat er voldoende 
laagdikte wordt aangebracht.  
Tip: minimaal dezelfde laagdikte aanbrengen als de 
dikte van de te verwijderen laag. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vistapaint.nl/
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Cement gebonden ondergronden als beton, 
pleisterwerk, muurwerk, eterniet, houten 
ondergronden en stalen ondergronden behandeld 
met een 1-componentcoating of 2-componenten 
watergedragen 
Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen  
(wanneer mogelijk afdekken met folie). 
Tot max. 2 uren laten inwerken.  
Zodra de te verwijderen laag is opgeweekt, het 
geheel direct verwijderen. 
De opgeloste lagen met een krabber, plamuurmes, 
Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger 
(warm water, ca.  verwijderen. 
Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater.  
 
Nawassen (reinigen) 
Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een 
mengsel van Vista Lakwèg Totaalreiniger en warm 
water. 
 
Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg 
Totaalreiniger onverdund aan te brengen. 
15-20 minuten laten inwerken. 
Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater. 
Bij houten ondergronden met de houtnerf richting 
mee borstelen. 
 
Kunststof ondergronden 
Zeer voorzichtig te werk gaan.  
Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen.  
Tot 1 uur laten inwerken, échter zodra de verf 
verweekt of opwerkt direct lagen verwijderen met 
een krabber, plamuurmes, Storch krake, 
stoomcleaner of hogedrukreiniger. 
Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater.  
Let op: Vista Lakwèg tast na verloop van tijd het 
kunststof aan.  
Dus meerdere malen tussentijds controleren!!! 
 
Graffitiverwijdering 
Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen  
(wanneer mogelijk afdekken met folie). 
Tot max. 2 uren laten inwerken.  
Vervolgens de opgeloste lagen met een 
stoomcleaner of hogedrukreiniger verwijderen. 
Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater.  
Ondanks dat de Vista Lakwèg het beton en steen 
niet aantast, wordt het behandelde oppervlak weer 
schoon en als nieuw.  
Afhankelijk van de leeftijd en vervuiling van het  
betreffende object kunnen de behandelde plaatsen 

zich dus aftekenen. 
 
Bijzondere aanwijzingen 
Vista Lakwèg verwijdert geen minerale coatings en 
geen veresterde (versteende) lijnolie/standolie 
verven met loodwit als pigment. 
Het afdekken met folie is ook binnen raadzaam.  
Dit i.v.m. de vermindering van geur en de betere 
werking. 
Bij behandeling van grotere vlakken zeer goed 
ventileren en adembescherming gebruiken. 
Wanneer dit niet mogelijk is, luchtsuppletie 
toepassen. 
Lucht afzuigen uit de betreffende ruimte en verse 
lucht inblazen met vonkvrije apparatuur. 
 
Bij vezelplaat kan de verlijming gaan verweken en de 
vezel gaan opzwellen. 
 
Bij fineer bestaat het gevaar voor delaminatie. 
 
Op grond van de biologische afbreekbaarheid kan 
het spoelwater van de nareiniging na verwijdering 
van verfresten via het riool afgevoerd worden. 
Men kan hiervoor de verantwoordelijke milieu 
deskundige van de betreffende gemeente 
raadplegen. 
De verfresten dienen na droging afhankelijk van de 
aard als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd 
te worden. 
 
Dit betekent dus dat spoelwater en verfresten van 
elkaar gescheiden dienen te worden. 
Bij de Storch Krake gebeurd dit automatisch (filter) 
Bij hogedruk reiniging zullen de verfresten met een 
net (worteldoek) opgevangen moeten worden. 
Mocht vanwege plaatselijke milieuverordening geen 
met Vista Lakwèg vermengt spoelwater in de grond 
terecht komen, dan kan een zeil gespannen worden 
die als opvangbekken dienst kan doen. 
Scheidingsmiddel toevoegen (water-verfresten) en 
het water met een dompelpomp met filter 
wegpompen. 
Als ook niet in het riool geloosd mag worden, dan in 
bijv. 1000 ltr, tank het spoelwater opvangen. 
Verfresten volgens de plaatselijk geldende regels 
afvoeren. 
 
Bij het langer in laten werken dan noodzakelijk, 
droogt de Vista Lakwèg weer langzaam in, hetgeen 
het verwijderen aanmerkelijk bemoeilijkt. 
Tevens kunnen de werkzame stoffen dieper in 
zuigende/poreuze ondergronden dringen. 



Vista Lakwèg                                                                                            Technisch Merkblad 

VISTAPAINT B.V. Reflectiestraat 20 V  

 
3 

Extra naspoelen met eerst Vista Lakwèg 
Totaalreiniger (ca. 20 minuten in laten werken) en 
daarna met schoon water is dan noodzakelijk. 
Evenals het langer uit laten dampen (tot meerdere 
dagen) van de ondergrond alvorens opnieuw te 
behandelen. 
 
Bij het aanbrengen met een airlessspuit en/of 
reinigen met hogedruk en/of overvloedig water, 
dienen alle inwaterpunten, zoals ventilatieroosters, 
open stootvoegen, raam-, deur- en dakaansluitingen 
etc. afgesloten te worden, zodat geen materiaal in de 
spouw, kelder en/of kruipruimte, etc. kan komen. 
Tevens eventuele waterputten en vijvers afschermen. 
Let daarbij ook op hemelwaterafvoeren, die vaak 
hierop aangesloten zijn. 
 
Bij grotere oppervlakken en/of onbekende 
ondergronden, is het zeer raadzaam een proefvlak op 
te zetten. 
Dit om zowel de werking te testen maar ook om het  
verbruik vast te kunnen stellen. 
Om beide gegevens vast te kunnen stellen kan men 
een strook van ca.50 cm lang behandelen. 
Met een RVS spatel/spaan Vista Lakwèg aanbrengen 
met een laagdikte van 3 mm aflopend naar 0 mm. 
Controleren of, en zo ja, na hoelang het geheel is 
opgeweekt en bij welke laagdikte het beste resultaat 
is verkregen. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
15-12-2022. 

http://www.veiligmetverf.nl/

