NEUTRAL DA 66
Super herstellend vernieuwend en verheldert grijs en verweerd hout, of hout dat met een basisch
afbijtmiddel is behandeld.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
Dit product is bestemd om alle soorten verweerd en verdonkerd hout te bleken of om hout dat
behandeld is met een basisch afbijtmiddel te neutralisern.
II / Voordelen van het product
 Snel wekend
 Vernevelbaar
 Werkzaam op alle soorten hout
 Kan onmiddellijk worden overschilderd
 Een lichte schoonmaak met een vochtige doek is noodzakelijk
III / Fysische en chemische eigenschappen
 Product opp basis van fluorzouten in waterige oplossing.
 Kleurloze doorschijnende vloeistof.
 Soortelijke massa : 1,05 g / cm3 bij 20°C
 pH : 1
 Niet vorstbestendig maar zelf herstellend
 Vlampunt : niet ontvlambaar
IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Verdunnen met 50% water of gebruiken volgens de staat van de ondergrond.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Penseel, rol met natuurvezels, verstuiver (spray).
3. Werkwijze : Het product goed homogeen roeren. Op de te behandelen ondergrond impregnerend
aanbrengen. Kan ook toegepast worden in een verhelderend dompelbad (inox kuip gebruiken). Na de
onderdompeling met een vochtig doek schoon wrijven.
4. Duur van de behandeling : Het resultaat is bijna onmiddellijk merkbaar.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de
werkzaamheid van het product.
6. Verbruiksrendement : In hoofdzaak afhankelijk van de houtsoort (vande 150 g à 300 g/m).
V / Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Beschermig van de ondergrond : Niet toepassen op silicium of kalkhoudende ondergrond. Niet
toepassen op glas.
2. Bescherming van de gebruikers : Contact met huid of ogen vermijden.. In geval van aanraking,
onmiddelllijk de handen en de ogen spoelen met water.
VI / Reinigen van de gereedschappen
Na gebruik moeten de gereedschappen onmiddelijk met water worden schoon gemaakt.
VII / Verpakking en stapeling, stockage : Opslaan in vorstvrije ruimte.
 In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20 Kg
 In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
 En 1 Kg verpakking, verzamelbox van 20 eenheden
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke
specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen
Scalp E49a
Création : Février1997/1166
Mise à jour : Mars 2009

