Vista Lakwèg Totaalreiniger

Technisch Merkblad

Reinigen en neutraliseren van Vista Lakwèg en/of
Vista Lakweg F1 Turbo.
Toepassing
• Voor het neutraliseren van de Vista Lakwèg afbijt
of Vista Lakwèg F1 Turbo
• Voor het poriëndiep reinigen van de met Vista
Lakwèg of Vista Lakwèg F1 Turbo behandelde
oppervlakken
• Ook voor het extra reinigen na behandeling met
NCoat Graffiti-reiniger
• Voor het verwijderen van de laatste verfresten
• Geschikt voor alle houtsoorten
• Bij bijzondere houtsoorten, eerst op toepassing
testen
• Niet voor spaanplaat geschikt
• Geschikt voor het verwijderen van de laatste
verfresten op metaal, non-ferro, kunststof en
minerale ondergronden
• Ook als reiniger/ontvetter van vet, olie en andere
industriële verontreinigingen.
• Tevens geschikt als reinigingsmiddel in de
voedingsmiddelen industrie
Eigenschappen
• Voor binnen en buiten
• Houten ondergronden behouden hun originele
kleur
• Oorspronkelijke houtstructuur blijft behouden
• Verwijdert verfresten uit de poriën
• Neutraliseert de werking van Vista Lakwèg, F1
Turbo en NCoat Graffiti -reiniger
• Biologische afbreekbaar
• Fosfaatvrij
• Vrij van kentekenen
Product
Samenstelling:
Verpakking:

Anionische, Kationische en
Nietionische tenside en zeep
1 ltr

Mengverhouding: 1 : 1 tot 1 : 10 Gemiddelde
aanbeveling 1 : 5 (afhankelijk van
de te reinigen ondergrond)
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Dichtheid:

Ca. 1,02 g/cm3 / 20 °C

Opslag:

Koel, goed afgesloten, vorstvrij en
tegen zonlicht beschermd

pH:

9 11 (afhankelijk van de
verdunningsgraad)

Applicatie
Aanbrengen met kwast, Reynst spons, borstel of
spuitapparatuur.
Activeren en verwijderen met een plamuurmes,
harde borstel, schuurspons of hoge druk
(stoom/warmwater) reiniger.
Grondig naspoelen met overvloedig veel schoon
water, ondersteund door borstel, (schuur) spons.
Heet water verhoogt de reinigingskracht.
Altijd als laatste met schoon water naspoelen.
Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik
met water.
Temperatuur
Bij temperaturen boven +0 °C omgeving- en
objecttemperatuur kan het product verwerkt
worden.
Ondergrond
Kan op de meeste ondergronden worden toegepast.
De Vista Lakwèg Totaalreiniger na een inwerktijd van
15- 30 minuten met schoon water afwassen en het
oppervlak laten drogen.
Bij gladde oppervlakken zoals metaal, non-ferro en
kunststof kan men volstaan met een mengsel van
Vista Lakwèg Totaalreiniger en warm water.
Bij poreuze oppervlakken zoals hout en mineraal
(steen/beton/pleisterwerk, e.d.) dient men de Vista
Lakwèg Totaalreiniger 1 : 1 verdund aan te brengen.
15- 30 minuten te laten inwerken.
Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en
vervolgens met schoon, warm water.
Bij houten ondergronden met de houtnerf richting
mee borstelen.
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Bijzondere aanwijzingen
Bij toepassing op vezelplaat kan zwelling van de
verlijmde nerf optreden.
Bij fineer kan, in combinatie met Vista Lakwèg en
Vista Lakwèg F1 Turbo, tot delamineren van het
fineer leiden.
Raadzaam om eerst een proef te plaatsen om te zien
of de ondergrond niet wordt aangetast en om de
juiste mengverhouding te achterhalen.
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.
6-9-2022.
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