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Vista Lakwèg  
Vista Lakwèg uitermate geschikt voor het verwijderen van meerdere, dikke lagen één component lakken en muurverven, graffiti, 
lijmresten en glasweefsel inclusief muurverf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing 

 Verwijdert alle 1- component lakken en muurverven, 
zowel watergedragen als synthetische. 

 Verwijdert lijmresten zoals bijv. tapijtlijm 

 Verwijdert glasweefsel inclusief muurverf 

 Verwijdert graffiti op kale beton en baksteen 

 Verwijdert waslagen 
 
Eigenschappen 

 Voor binnen en buiten 

 Biologisch afbreekbaar 

 Ph-neutraal 

 Geurarm 

 Methyleenchloride vrij 

 N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) vrij 

 Lange opentijd ( tot 48 uur) 

 Houten ondergronden behouden hun originele kleur. 

 Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te verwerken 
(zakt niet uit) 

 
Product 
Bindmiddelbasis:     Verdikt organisch  
  oplosmiddelmengsel   
                            
Viscositeit:  30000 mPa*s / 23°C / spindel nr.6 
 
Verpakking:  1 ltr, 3 ltr, en 10 ltr. 
 
Verbruik:   2 m

2
 per liter, afhankelijk van de    

                  ondergrond en applicatiemethode. 
 
Vlampunt:  > 100°C gem. DIN 51758 
 
Dichtheid:  ca. 1,10 g/cm

3 

 
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 Aircoat 
Tip: 0.017 
Hoek: 60° 
Materiaaldruk: 40 Bar 
Luchtdruk: 1,2 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 ºC 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. 
 
Droging  
48 uur werkzaam (afhankelijk van laagdikte en 
temperatuur)  
 
Ondergrond 
De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. 
Voor gebruik de Lakwèg goed doorroeren. Voor elke 
ondergrond geldt dat er voldoende laagdikte wordt 
aangebracht. ( tip: er dient dezelfde laagdikte worden 
aangebracht als welke laagdikte er dient verwijdert te 
worden) 
 
Cement gebonden ondergronden als beton, pleisterwerk, 
muurwerk,  eterniet, houten ondergronden en stalen 
ondergronden behandeld met een 1-componentcoating. 
Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen ( in een 
buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren (max 
48 uur) laten inwerken. Vervolgens de opgeloste lagen met 
een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of 
hogedrukreiniger verwijderen. 
Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater.  
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Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een mengsel 
van Vista Lakwèg totaal reiniger en warm water. 
 
Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg 
totaalreiniger onverdund aan te brengen. 15 -20 minuten te 
laten inwerken, daarna na wassen 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 ( in een 
buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren laten 
inwerken, échter zodra de verf verweekt of opwerkt direct 
lagen verwijderen met een krabber, plamuurmes, Storch 
krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger. 
Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en 
vervolgens met schoonwater.  
Let op: Vista Lakwèg tast na verloop van tijd het kunststof 
aan. 
 
BIJZONDERE AANWIJZING 
Vista lakweg verwijdert geen minerale coatings. De juist 
temperatuur en inwerk tijd zijn zeer belangrijke. 
Belangrijk om het oppervlakte altijd na te wassen 
met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met  
veel schoonwater.  
Vista Lakwèg afbijtmiddel is een bijzonder  
milieuvriendelijk afbijtmiddel zonder  
chloorkoolwaterstoffen (methyleenchloride),  
N-Methyl-2-Pyrrolidon vrij (NMP Vrij) en tensiden.  
Het middel etst niet, is pH-neutraal en reukarm. 
Vista Lakwèg afbijtmiddel is volgens laboratorium  
proeven biologisch afbreekbaar. 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 raadplegen. De  
verfresten dienen na droging afhankelijk van de aard of  
als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd te  
worden. UBA nr. 2491001 en 2491002 
 
Kentekenen 
Xi (irriterend), prikkelt de ogen en de huid. Bij  
aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen  
en arts raadplegen. In binnensituaties goed ventileren. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen als bijv. bril,  
adembescherming en handschoenen gebruiken.  
Kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken. 
Zie veiligheidsinformatieblad en het etiket. 
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