
 

Technisch Merkblad 

 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen 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. 
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Vista Lakwèg Totaalreiniger 
Vista Lakwèg Totaalreiniger reinigt poriëndiep de met Vista Lakwèg en/of de met Vista Lakweg F1 Turbo behandelde 
oppervlakken. 
 

 
 
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. 

 Voor het verwijderen van de laatste verfresten. 

 Voor alle houtsoorten geschikt. 

 Bij bijzondere houtsoorten, eerst op toepassing testen. 

 Niet voor spaanplaat geschikt. 
 
Eigenschappen 

 Voor binnen en buiten 

 Houten ondergronden behouden hun originele kleur 

 Oorspronkelijke houtstructuur blijft behouden. 

 Aan de hand van testgegevens van Derma Consult GmBH, 
instituut dat onderzoek doet op huidaandoeningen, is 
gebleken dat Vista Lakwèg Totaalreiniger geen nadelige 
invloed heeft bij inwerking op de menselijke huid. 

 Biologische afbreekbaar (volgens laboratorium 
onderzoeken) 

 
Product 
Samenstelling:  Anionische tenside, fosfaat, 

aminoalcohol, zout organische zuren, 
hulpstoffen.   

                            
Viscositeit:  44 sec / 2 mm.sproeikop / 23°C gem. 

DIN 53211 
 
Verpakking:  1 ltr. en 5 ltr. 
 
Oplosbaarheid:   In elke verhouding met water. 

(afhankelijk van de te reinigen 
ondergrond) 

 
Vlampunt:  Onbrandbaar 
 
Dichtheid: ca. 1,01 g/cm

3
 / 20°C  

Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 
tegen zonlicht beschermd. 

 
pH: 8,5 – 9 (bij 10 g/l H2O) 
 
Applicatie  
Met kwast, spons of spuitapparatuur 
 
Reinigen van het gereedschap:  
Direct na gebruik met water en Vista Lakwèg totaal reiniger. 
 
Temperatuur  
Bij temperaturen boven +0 ºC omgeving- en 
objecttemperatuur kan het product verwerkt worden. 
 
Ondergrond 
Kan op alle ondergronden worden toegepast. De Lakwèg 
Totaal Reiniger na een inwerktijd van 15-20 minuten met 
schoon water afwassen en het oppervlak laten drogen. 
 
Hout 
Bij sterk gestructureerd hout wordt aanbevolen in de 
richting van de houtverf te borstelen. Na 15-20 minuten 
inwerktijd met schoon water afwassen en het oppervlak 
laten drogen. 
 
Bijzondere aanwijzing 

 Contact met de ogen vermijden. 

 Bij lang gebruik wordt aanbevolen handschoenen te 
dragen om ontvetting van de huid te voorkomen. 

 Milieu info: Geconcentreerde oplossingen sparen 
verpakkingsmateriaal en het milieu. Vista Lakwèg 
Totaalreiniger is volgens laboratorium proeven voor 99% 
biologisch afbreekbaar. Als geconcentreerde oplossing 
niet afvoeren in het riool. In sterk verdunde vorm is het 
niet gevaarlijk voor de afwatering. UBA nr. 24910012 
vervolgens 24910013. 
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