
Bleekmiddel tegen looizuurBleekmiddel tegen looizuur
Middel voor uitbleken van ijzerverkleuring en looizuren

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 288 75

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 l1 l 5 l5 l

Verpakkingstype flacon K kan K

Verpakkingscode 01 05

art.nr.art.nr.

3154 ◼ ◼

VerbruikVerbruik 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de intensiteit van de verkleuring

ToepassingToepassing Hout en bouwmaterialen van hout■
Speciaal voor eik, douglasspar, lariks, kastanje, Western Red Cedar, etc.■
Minerale ondergronden■
Niet gebruiken op zuurgevoelige ondergronden (marmer, natuursteen).■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Oplichtende werking■
Verwijdert ijzerverkleuring■
Gebruiksklaar■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid Ca. 1,015 g/cm³

Geur Geurloos

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding VoorbereidingenVoorbereidingen
Bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

■

VerwerkingVerwerking

Het verkleurde oppervlak 'zat' instrijken.
Herhaal de bewerking indien nodig.
Restanten grondig afwassen met water.
Na volledige droging kan het hout worden behandeld met beitsen of lakken.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

■
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Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

ApplicatieApplicatie Bij gebruik op minerale ondergronden (stucwerk, metselwerk, beton, enz.), controleer
vooraf de compatibiliteit door het plaatsen van een proefvlak.
Bij zachte voegspecie kan het witte uitbloei veroorzaken.
Een element moet zo volledig mogelijk worden behandeld.

DrogingDroging
Bewerkbaar: na ca. 2,5 - 4 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Kwast

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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