
KLEURENKAART

• Extreme weerstand tegen krassen 
en hitte (tot 100°C)

• Beschermt tegen vlekken en vet

LAK
Werkblad

Inhoud : 0,5L 
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KLEURLOOS
ZIJDEGLANS



VOORBEREIDING

• ONBEHANDELD HOUT: Het werkblad licht schuren (schuurpapier korrel 240) en ontstoffen.
• GEVERNIST OF GEVERFD HOUT EN LAMINAAT: afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda
(alkalisch), naspoelen en laten drogen. Schuren en ontstoffen.

GEBRUIK

Breng de vernis aan bij een temperatuur tussen 12° en 25°C en vermijd tocht.
1. Breng een eerste royale laag aan met behulp van een verfborstel of een verfrol in de richting van de

houtnerven en laat 4u drogen.
2. Licht schuren (schuurpapier korrel 240) en ontstoffen.
3. Breng een 2de laag aan op dezelfde manier als de eerste en laat 24u drogen.
De optimale prestaties van de vernislaag worden bereikt na 20 dagen. Vermijd vlekken en stoten tijdens
deze periode.

TIPS
OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer
Hout voor de lak aanbrengen.

PRAKTISCHE INFORMATIE : Rendement : 0,5L = +/- 5m²
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LAK 
Werkblad

PRESTATIES

Bescherming: extreme hoge weerstand tegen krassen, vlekken*, vet en onderhoudsproducten dankzij
het additief 'Weerstand Booster' (20% harder) Hoge weerstand tegen hitte (100°C).
Chemisch inert: geschikt voor vluchtig contact met voedingsmiddelen**. Hechting: zeer goed hechtend
op massief hout, gevernist of geverfd en op laminaat. Gemakkelijk aan te brengen: zelfnivellerend voor
een strakke laag. Gemakkelijk onderhoud: zeer afwasbaar.

* Water, kofe, wijn, olie, ketchup...
** Voldoet aan de test van chemische inertie volgens de norm NF EN 1186, deel 1, 2 en 3, contactuur beperkt tot 2 
uur, voor contact met zure, vettige, waterige en alcoholhoudende voedingsmiddelen.

Tussen 2 lagen Volledig droog

Reiniging
materiaal: water

Materiaal :
Borstel of rol


