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Vuilstrepen op verse laklagen
Zwarte streepvorming op verse
alkydharsverflagen
Op recent aangebrachte witte en lichtgekleurde verflagen kan zich het verschijnsel voordoen dat er
vuilaanhang optreedt in de vorm van zwarte strepen. Tot ongeveer een half jaar na aanbrengen van de
lakverf kan vervuiling optreden, die alleen met water niet goed is te verwijderen. De vervuiling op vers
geschilderde ondergronden ontstaat door vervuild regenwater. In de eerste aandrogingsfase kan vuil
hardnekkig vast gaan zitten op het oppervlak, vooral als niet of onvoldoende wordt gereinigd. In principe
vertonen de meeste minder snel doorhardende producten in de aanvangsfase een neiging tot
vuilaanhang. Naarmate de laklagen ouder worden, zijn ze minder gevoelig voor vuilaanhang. In een
omgeving met een meer industrieel karakter kan de vervuiling vanzelfsprekend sterker optreden.
Voor het verwijderen van deze vervuiling zijn er goede ervaringen opgedaan met:
- Viamond 7040 KL http://micone.com/product/1
- Bendolit http://www.bendolit.com/
(verkrijgbaar bij de Sikkens Centers).
Na het schoonmaken dient de ondergrond goed nagewassen te worden met schoon warm leidingwater.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een
nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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