56300-03

Productinformatie

DE VOS ONTWERINGSWATER

Groep

: Voorbehandelingsmiddelen

Omschrijving

: Oplossing van zure verbindingen in water en alcoholen, speciaal
ontwikkeld om verweerde of verkleurde harde houtsoorten in de
oorspronkelijke kleur te herstellen

Eigenschappen

: -

Toepassing

: - Op verweerde houtsoorten van de duurzaamheidklasse I, II en III,
zoals teak, merbau, meranti, amerikaans grenen, red cedar, eiken,
wengé en iroko, gebruikt voor kozijnen, winkelpuien,
betimmeringen, jachten enz.
- DE VOS ontweringswater vindt zijn toepassing als men het hout wil
behandelen met vernis of een transparant systeem.
- Verwijderen van vlekken of verkleuringen, ontstaan door basische
invloeden, b.v. cement- of zeepresten.

Werkschema

: - Bestaande vernis-, beits- of verflagen geheel verwijderen. Bij
gebruik van afbijtmiddelen goed nawassen met b.v. thinner
(brandbaar) of spiritus.
- Het gehele object met behulp van kwast of borstel behandelen met
DE VOS ontweringswater. Zo nodig herhalen totdat het oppervlak
egaal van kleur is.
- Zeer goed nawassen met schoon water. Restanten DE VOS
ontweringswater kunnen de droging van olie- en
alkydharsproducten nadelig beïnvloeden.
- In hardnekkige gevallen het ontweringswater warm gebruiken. De
fles daartoe in warm water plaatsen.
- Na droging het hout grondig schuren met een vlakschuurmachine
(schuurpapier nr. 80 – 100)

Opmerking

: - Sommige houtsoorten kunnen verkleuren door behandeling met DE
VOS ontweringswater. Aanbevolen wordt om eerst een proefvlak te
maken.
- De zure bestanddelen van DE VOS ontweringswater kunnen
negatief inwerken op niet-houten ondergronden.
Voorkom, dat materialen, anders dan het werkstuk, in aanraking
komen met De Vos ontweringswater.

Verpakking

: flacon 1 liter

Verwijdert snel verweerde plekken uit hout
Goed toepasbaar in een transparant systeem
Gemakkelijke verwerking met kwast of borstel
Ideaal als voorbehandeling voor vergrijsde tuinmeubelen

TECHNISCHE GEGEVENS
Verwerking
Dichtheid
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: Uitstekende verwerking met kwast of borstel. Zeer goed nawassen
met schoon water.
3
: 0,99 kg/dm
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Productinformatie
Reinigen gereedschap
Rendement
Houdbaarheid

Kleur
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DE VOS ONTWERINGSWATER
: Water
2
: 5 - 7 m per liter
: Niet beneden 4 C bewaren. Bij lagere temperaturen kunnen zure
bestanddelen in de fles uitkristalliseren. Door de fles in heet water te
leggen en daarna te schudden lossen de kristallen weer op. Na
gebruik de fles goed afsluiten.
: Transparant

2

