
DEMIDEKK DETAILS 

•  Dekkende hybride beits. 
•  Lange onderhoudsintervallen.
•  Uitstekend glans- en kleurbehoud en zelfreinigend
•  Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans 
 op afbladderen.
•  Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
•  Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TYPE  Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun 
  Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD  Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING  Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK  Ruw hout circa 8 - 10 m²/L
  Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L
VERDUNNING  Water
UITERLIJK  Zijdeglans

VISIR OLJEGRUNNING KLAR 

• Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
• Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
• Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
• Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt
 hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
• Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TYPE Primer op basis van alkyd.
KLEUREN Transparant
DROOGTIJD Circa 8 á 12 uur, overschilderbaar na 24 uur.
  Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur,  
  luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het  
  houtoppervlak.
  Bij kops hout de behandeling herhalen.
VERWERKING Kwast
VERBRUIK Ruw hout circa 6 - 8 m²/L 
  Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L
VERDUNNING  Terpentine (White Spirit)
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JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken 
is JOTUN KRAFTVASK de oplossing.

JOTUN KRAFTVASK kan zowel 
gebruikt worden als ontvetter vóór 
het schilderen of als schoonmaak- 
middel voor het jaarlijks reinigen 
van bestaand schilderwerk.

Het product verwijdert niet alleen 
algen en schimmels maar gaat ook 
de nieuwe vorming van algen en 
schimmels tegen.
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KIEST U VOOR HOUT,
DAN KIEST U VOOR JOTUN!
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DEMIDEKK DETAILS

DEMIDEKK DETAILS is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk zoals ramen, 

deuren, kozijnen, dakgoten en andere buitendetails. Het product heeft een uitstekende vloeiing, is slijtvaster 

dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG en is zelfreinigend. Vanwege bovenstaande eigenschappen 

is het product dus ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair en schuttingen.

Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product.  

Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG heeft dit product lange onderhoudsintervallen.           

DEMIDEKK DETAILS

Vanwege de mooie vloeiing en de verbeterde slijtvastheid is DEMIDEKK DETAILS uitermate goed toepasbaar op 

tuinmeubilair. Op zowel stoelen, banken als tafels geeft het product een prachtige gladde zijdeglanzende afwerking.

Een bijkomend voordeel is, net zoals andere producten uit de DEMIDEKK lijn, de lange onderhoudsintervallen

van dit product. In tegenstelling tot andere verven voor buiten is DEMIDEKK DETAILS waterdampdoorlatend

en elastisch waardoor barsten en afbladderen verleden tijd zijn.

Op kaal hout adviseren wij VISIR OLJEGRUNNING KLAR als primer. VISIR OLJEGRUNNING KLAR  

is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot 

en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor  

vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.


