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GEBRUIK VERPAKKING
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OPLOSMIDDEL

MENGSEL VAN KETONISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN EN ESTERS
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ONTVETTER
EXOTISCH HOUT

Kenmerken - toepassingen

• Ontvet parketvloeren van exotische of vette houtsoorten: teak, merbau, niangon, 
afzelia... 

• Verwijdert harsvlekken op harsrijke houtsoorten (Amerikaans grenen). 
• Vergemakkelijkt het schuren van vette houtsoorten door de vervuiling van het 

schuurvlak te beperken.
• Reinigt het hele oppervlak vóór u een nieuwe laag vernis aanbrengt.
• Gebruik binnen en buiten.
• Ook geschikt voor tegels, beton, steen, metaal...
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ONTVETTER 
EXOTISCH HOUT 

Dichtheid bij 20 °C Tussen 0.8 en 0.9 +/- 0.05

Vlampunt - 8 °C

Fysisch-chemische eigenschappen

Aanbrengen
De ondergrond voorbereiden
In geval van renovatie van een vroeger verniste parketvloer
Op vet hout

• Schuur de parketvloer minimaal 3 keer ‘blank’ (tot de lak is 
verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte 
met korrel 100 of 120.   

• Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren na elkaar. 
Om alle olieresten te verwijderen, kunnen 2 tot 3 wasbeurten 
noodzakelijk zijn. 

Op heel harsrijk hout 

• Schuur de parketvloer minimaal 3 keer ‘blank’ (tot de lak is 
verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte 
met korrel 100 of 120.   

• Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed 
bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van 
harszakken).

In geval van renovatie van een vuile parketvloer
Op vet hout

• Om vervuiling van het schuurmiddel te beperken, ontvet u 
het volledige oppervlak. Schuur de parketvloer minimaal 3 
keer ‘blank’ (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de 
kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.   

• Ontvet vervolgens de vloer opnieuw verschillende keren na 
elkaar om vetresten te beperken. 

Op heel harsrijk hout 

• Schuur de parketvloer minimaal 3 keer ‘blank’ (tot de lak is 
verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte 
met korrel 100 of 120.   

• Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed 
bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van 
harszakken). 

Vóór de afwerking van een nieuwe parketvloer
Op vet hout

• Schuur de parketvloer met korrel 100 of 120.  
• Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren na elkaar om 

vetresten te beperken. 

Op heel harsrijk hout 

• Schuur de parketvloer met korrel 100 of 120.  

• Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed 
bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van 
harszakken). 

Vóór u een parketvloer in vet hout lijmt

• Ontvet de parketstroken over het volledige, te lijmen opper-
vlak. Wrijf hierbij zorgvuldig met een niet-pluizende en goed 
doordrenkte katoenen doek. Laat 12 tot 24 uur drogen vóór u 
de stroken lijmt. 

ONTVETTEN

• Gebruiksklaar product. 
• Geschikt voor ruw en droog hout. Breng het product zorgvul-

dig aan op het volledige oppervlak met een niet-pluizende en 
goed doordrenkte katoenen doek.

•  Niet naspoelen. Laat 12 tot 24 uur drogen tot de oplosmidde-
len volledig zijn verdampt. Breng vervolgens de afwerking van 
uw keuze aan. 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen
• De ondergrond moet worden ontvet vlak vóór de 1e afwer-

kingslaag wordt aangebracht of vóór de parketvloer wordt 
gelijmd.

• Bij het aanbrengen van parketvernis op een parketvloer in vet 
hout: gebruik bij voorkeur de PLASTOR Universele grondlaag 
PRIM’SO vóór u het parketvernis aanbrengt.

•  Niet gebruiken voor de reiniging van een in de fabriek voor-
gelakte of op de werf verniste parketvloer. Dit kan namelijk de 
afwerking ontglanzen.

• Reinig het hele oppervlak vóór u een nieuwe laag parket-
vernis aanbrengt.

•  Bij een plastic of rubberen ondergrond voert u eerst een test 
uit op een niet-zichtbare zone.

• Met de Ontvetter exotisch hout is het eveneens mogelijk om 
vóór de extra vernislaag op in de fabriek gelakte parket-
vloeren een inwekingstest uit te voeren.

Verwijdering van afval
Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Breng lege 
verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamel-
centrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Bewaren
Bewaartermijn van ongeopende producten: onbeperkt in de origi-
nele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: onbeperkt.



Technische fiche 3/3

Voor aanvullende technische inlichtingen
• Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 

17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
• Per fax: (0032) 16/62.19.70.
• Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhanke-
lijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten 
kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen 
vormen geen basis voor een juridische garantie.
Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste 
versie van de technische fiche beschikt.

• PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com
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ONTVETTER 
EXOTISCH HOUT 

Opslag
Is niet bestand tegen vorst. 
Sluit de bus na elk gebruik goed af.
Gemakkelijk ontvlambaar product: 
• houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen.
• bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon 

geparkeerd staat. 
• houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de 
gebruikte producten, de DTU’s (Franse standaarddocumenten), de 
normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van 
kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.
Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging 
wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheid-
sinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com 

Certificaties
0 % NMP – 0 % NEP
NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat 
een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwan-
gere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand. 

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het mate-
riaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrek-
king tot de definitieve toxische eigenschappen.

ISO 9001 CERTIFICATIE 

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd 
(versie 2000) 

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de 
productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten 
betrokken met het oog op een continue verbetering, 
gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN

 
De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 
14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benade-
ring: naleving van de reglementering, invoering van 
risicopreventieplannen in verband met verontreini-
ging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten 
van afval op het milieu, sortering en valorisatie van 
het afval enz.


