
Jotun Demidekk Brilliant white 

Jotun Demidekk Brilliant White is de goed reinigbare witte variant van de Jotun Demidekk Ultimate 
Täckfarg (Optimal) 
De speciale witte versie van DEMIDEKK. Voor witte kleurtinten geeft deze versie extra bescherming 
tegen vuilaanhechting en schimmels. Het product is verkrijgbaar als standaard WIT basis of aan te 
kleuren in meerdere lichte wittinten. Raadpleeg de aparte brochure voor meer informatie over dit 
product. 
Het product heeft verder dezelfde eigenschappen als de bekende DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFARG 
(OPTIMAL). 
LET OP! DIT PRODUCT IS ALLEEN TE LEVEREN IN LICHTE KLEUREN UIT WIT! 
Productinformatie 
Speciaal ontwikkeld voor witte ondergronden. 
Extra bescherming tegen schimmels en vuilaanhechting. 
Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm. 
Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar. 
Perfecte dekking en bescherming tegen U.V. 

Type Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits. 

Kleuren RAL, NCS en vele andere wittinten 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 

Duurzame beitsen uit Noorwegen! 
Voorbehandeling op hout 
Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. 
Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen en schuren. 
Schoonmaken met JOTUN HUSVASK 
Eventuele schimmels, algen- en mosaangroei afwassen met een geschikt middel. Hierna ruim 
naspoelen met water en laten drogen. Wanneer het oppervlak is aangetast, dient dit hersteld te 
worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. 
Bij verflagen die sterk aangetast zijn, wordt aanbevolen deze te verwijderen door middel van 
schuren, föhnen of afbijten of een andere geschikte methode. 
Overmatige hars vooraf verwijderen. Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden. De 
aanwezigheid van hars in bepaalde houtsoorten is een natuurlijk proces en is nagenoeg niet te 
bestrijden. DEMIDEKK BRILLIANT WHITE heeft het voordeel dat het de hars de gelegenheid geeft uit 
te zweten zonder dat de verffilm wordt aangetast. 
Bij kwasten en harsrijk timmerwerk, zeer sterk zuigende ondergronden en verweerde houtwerken 
vooraf VISIR OLJEGRUNNING KLAR toepassen. 
Nieuwe, kale en geïmpregneerde houtwerken voorbehandelen met één laag VISIR OLJEGRUNNING 
KLAR. Glimmende of verzadigde plekken proberen te voorkomen. Sommige houtsoorten dienen 
anders behandeld te worden, raadpleeg bij twijfel hiervoor onze technische dienst of ons 
houtschema. 



Kopshout verzadigen met VISIR OLJEGRUNNING KLAR (3-4 keer nat-in-nat). 
Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Nooit siliconenkit 
toepassen! 
Waar nodig de houtwerken vooraf conserveren volgens de geldende KOMO-normen. 
Houtsoorten welke kunnen´uitbloeden´ isoleren met twee lagen VISIR OLJEGRUNNING KLAR of 
DEMIDEKK OLJETÄCKFARG. 
Omkanten van kozijnen, die met beton of metselwerk in aanraking komen, voorzien van twee lagen 
synthetische grondverf. 
Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. Om het beste resultaat te bereiken, dient 
nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan 
circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn. 
Afwerking op hout 
Na de voorbehandeling met Visir Oljegrunning Klar of Tikkurila Ultra Primer wit, daarna twee tot drie 
lagen DEMIDEKK BRILLIANT WHITE aanbrengen. 
Tussen de lagen licht schuren. 
DEMIDEKK BRILLIANT WHITE kan het beste met de richting van de houtnerf meegeschilderd worden 
en dient ruim en lobbig te worden aangebracht. 
De binnenzijde van buitenhoutwerken, ramen, kozijnen en deuren afwerken met één of twee lagen 
van een afsluitend verfsysteem. 
DEMIDEKK BRILLIANT WHITE niet verwerken in de volle zon. 
Voorbehandeling op steenachtige ondergronden 
De alkaliteit van het oppervlak dient beneden PH 8 te zijn. 
Poreuze en poederende oppervlakken vooraf van een sealer voorzien. 
Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. 
Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door gebruik te maken van een hogedrukreiniger. 
Niet in tact zijnde, oude en dikke verflagen vooraf verwijderen. 
Goed hechtende en intact zijnde oude verflagen opruwen. 
Eventuele schimmels, alg en mos afwassen met een afdoend middel. Hierna ruim naspoelen met 
water en laten drogen. 
Loszittend pleisterwerk, beschadigingen, scheuren en gaten repareren met een daarvoor geschikt 
product. 
Afwerking op steenachtige ondergronden 
Twee tot drie lagen DEMIDEKK BRILLIANT WHITE aanbrengen. 
Onderhoud 
Het oppervlak behandelen zoals omschreven bij de voorbehandeling. 
Hierna één of twee lagen DEMIDEKK BRILLIANT WHITE aanbrengen. 
Het verdient aanbeveling het oppervlak minimaal een maal per jaar te wassen met Jotun Husvask of 
B-Clean verf/alles reiniger en water. 
Algemeen 
Voorkom scherpe kanten, rond deze af. 
Meng blikken met verschillende productienummers om onderlinge kleurverschillen te voorkomen. 
Voeg geen onbekende oliën toe. 
Verdun het product niet. 
Oude lagen die teer of minerale oliën bevatten kunnen leiden tot verkleuring van het oppervlak van 
de nieuw aangebrachte toplaag, zet daarom te allen tijde een proefvlak op dergelijke ondergronden 
op. 
Directe zonbelasting op de nog natte verflaag kan leiden tot craquelé of blaarvorming. 
Dauwbelasting kan leiden tot matslaan van natte verflagen. 
Het aanbrengen op brandvertragend behandeld hout kan leiden tot afbreuk/schilferen vanwege het 
uittreden van de zouten in de brandvertrager.Download Brochure 
 

https://www.norwaycoatings.nl/marketing/Brochure%20-%20Demidekk%20Brilliant%20White.pdf

