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Standaard Advies
Standaard Advies afbijten en afwerking van tropische houtsoorten
Afbijten:
Het Vista Lakwèg afbijt concept is zeer veel omvattend.
Op onze website www.vistapaint.nl. hebben wij een demonstratie film over de mogelijkheden en
het gebruik van het Vista Lakwèg afbijt concept.
Met Vista Lakwèg en Vista Lakwèg Turbo is het mogelijk om op een milieu vriendelijke wijze
zeer veel producten van diverse ondergronden te verwijderen.
Vista Lakwèg Turbo is voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken in een buitensituatie.
Vista Lakwèg is voor het verwijderen van grote en kleine oppervlakken in binnen- en
buitensituaties.
Hieronder een opsomming van de mogelijkheden met zowel Vista Lakwèg Turbo als Vista
Lakwèg.

mogelijkheden
1. Afbijten van Acryl-, alkydharslakken en vernissen.
2. Dompel-ontlakken

Toe te passen systeem
 Vista Lakwèg Turbo
 Vista Lakwèg
 Vista Lakwèg

1 )Acryl- en alkydharslakken en vernissen
Voor het afbijten van lakken en vernissen (ook watergedragen) is het zaak de te behandelen
ondergrond dik met Vista Lakwèg (gel) in te smeren.
Afhankelijk van de laagdikte en het type verf dat afgebeten moet worden het geheel van twee
tot meerdere uren in laten werken.
Voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken behandeld met lak of vernis (ook
watergedragen) in een buitensituatie kan men ook Vista Lakwèg Turbo toepassen
Na het verwijderen van de verflagen de ondergrond nawassen met Vista Lakwèg
Totaalreiniger. Als dit met Scotch Britevlies gebeurd dan wordt poriëndiep gereinigd.
Naspoelen met schoon water en laten drogen.

2) Dompel-ontlakken
Bij dompel-ontlakken wordt gebruik gemaakt van de versnelde werkzaamheid bij hogere
temperaturen.
Door de Vista Lakwèg te verwarmen tot max. 80 ºC wordt de dikke gel vloeibaar en snel
werkend.
Geprofileerde, door hun vorm moeilijk te reinigen, losse onderdelen kunnen door
onderdompelen snel en doeltreffend ontlakt worden.
Nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.
Naspoelen met schoon water en laten drogen.
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OPMERKINGEN:
Het is bij gebruik van Vista Lakwèg belangrijk om dikke lagen aan te brengen.
Hiermee wordt de werkzame tijd verlengt tot zelfs een aantal dagen.
Hierdoor is het mogelijk om dikke lagen in één arbeidsgang te verwijderen.
Als de Vista Lakweg verandert in een wit poeder dan is het uitgewerkt.
Bij Vista Lakwèg Turbo is het juist raadzaam dunne lagen in meerdere keren aan te brengen.
(verwerking gelijk aan de traditionele afbijt)
Nabehandelen met Vista Lakwèg Totaalreiniger heeft een tweeledig doel.
1. Het neutraliseert de werking van de Vista Lakwèg en het zorgt ervoor dat poriëndiep
de laatste resten verwijderd worden.
2. Als extra haalt het de originele kleur van houten ondergronden terug, hetgeen alleen
interessant is bij een kleurloze afwerking.
Vista Lakwèg en Vista Lakwèg Turbo is PH neutraal en brand niet op de huid (wel ontvettend).
Het Vista Lakwègsysteem is biologisch afbreekbaar.
Ondanks het ontbreken van methyleen chloride en chloorkoolwaterstoffen, dient bij gebruik binnen
goed geventileerd te worden.
Bij twijfel een proefvlak zetten om de gevoeligheid van de ondergrond en de benodigde inwerktijd
te bepalen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Min. Omgeving- , materiaal- en
objecttemperatuur 10˚C.
Voor overige informatie betreffende eigenschappen en verwerking, verwijzen wij naar de
technische merkbladen, welke strikt opgevolgd dienen te worden.
Naast het afbijten van lakken, verven en vernissen is Vista Lakwèg ook zeer goed geschikt voor
graffiti verwijdering, het verwijderen van dikke lagen muurverf op gevel(ornamenten) en het
verwijderen van glasweefsel inclusief lijm en muurverf.
Zie ook Instructiefilm op: www.vistapaint.nl
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Blank afwerken van tropische houtsoorten:
Voor het blank afwerken van tropische houtsoorten zijn er meerdere mogelijkheden binnen het
Vista Blanke Lakken Concept.
Onderstaand vindt u de producten met ieder zijn inzetgebied. Omdat enkele tropische houtsoorten
inhoudsstoffen bevatten welke bijvoorbeeld verkleuring en/of reactie (bijv. Eiken) kunnen geven
met het gekozen coatingsysteem, adviseren wij eerst 1 à 2 isolerende grondlagen toe te passen
met Vista Boscalit Kleurloos. (Let op! Boscalit nooit schuren).
Ook hebben enkele tropische houtsoorten een vettige samenstelling (bijv. Afzelia). Deze
houtsoorten adviseren wij altijd af te werken met Südwest Paladur.
Product:
Oplosmiddelvrij/arm:
Vista Universele Beschermingslak
Vista Project Parketlak
Vista Project Meubellak
Vista Aqua 2K PU Clear
Vista Rapid Vernis

Toepassing:
Licht mechanisch- en chemisch belasting
Middelzware mechanisch- en chemisch belasting
Middelzware mech.- en chem. belasting, huidvetbestendig
Zware mechanische- en chemische belasting
Zeer zware chemische- en mechanische belasting

Oplosmiddelhoudend:
Südwest Paladur

Licht- tot middelzware chemische- en mech. belasting

Product:
Vista Universele Beschermingslak
Vista Project Parketlak
Vista Project Meubellak
Vista Aqua 2K PU Clear
Vista Rapid Vernis
Südwest Paladur

Glans, Zijdeglans en Extra Mat
Zijdeglans en Extra Mat
Zijdeglans en Extra Mat
Hoogglans, Zijdeglans en Extra Mat
Hoogglans
Hoogglans, Zijdeglans en Extra Mat

Naast de toepassing van deze producten op houten ondergronden, kunnen de producten (excl.
Südwest Paladur en Vista Rapid Vernis) ook breder toegepast worden op bijvoorbeeld dispersie
wandafwerkingen e.d.

Het betreft hier slechts een algemeen advies voor het gebruik van het Vista Lakwèg systeem en het Vista Blanke
Lakken Concept.
Er kan dan ook geen enkel recht aan worden ontleend. Gaarne zijn wij bereid u per object een passend advies te
geven. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling applicatie & Techniek.

16-6-2016

