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Bij de meeste PUR hoogglanslakstructuren op porige houtsoorten, zoals bv. mahoniehout, 
ontstaan na enige tijd blaasjes in de lak. Om dat te voorkomen en tegelijkertijd de glans van 
de beits te behouden, is het van belang om de correcte isolatiegrond te kiezen en een 
aangepaste aanbrengingstechniek te gebruiken. 
Door intern veelvuldige testen uit te voeren, ontwikkelden wij de volgens de huidige stand 
van de techniek de meest voordelige grondlakken alsook de meeste efficiënte 
aanbrengingstechniek. Hoeveel verdunner toegevoegd wordt, is afhankelijk van de 
mogelijkheden die de verwerker heeft om de grondlak aan te brengen en van de drager. Om 
driedimensionale stukken te coaten, probeert u best eerst op een proefstaal hoeveel 
isolatiegrond nodig is en hoeveel oplosmiddel toegevoegd moet worden. 
Opgelet: De verwerkingstijd van de isolatiegrond bedraagt 30 tot maximaal 60 minuten. Wij 
raden aan om het met een 2K spuittoestel aan te brengen. 
 
Benodigd materiaal: 
• PUR Grondlak DG 572-1 

Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 440 
PUR Verdunner DV 4994 

• PUR Grondlak DG 468-3 
Mengverhouding 1 : 3 met PUR Verharder DR 438 
PUR Verdunner DV 4935 / DV 4981 

• PUR Briljantlak DU 449 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 404 
PUR Verdunner DV 4935 / DV 4981 

• PUR Acryl-Briljantlak DU 45229 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 4005 
PUR Verdunner DV 4935 

• UV-filter concentraat ZD 9501 (toevoeging maximaal 4 % gebaseerd op de stamlak)  
 

 
Verwerkingstechniek op donkere houtsoorten: 
 
Voorbehandeling van het hout: 

• Schuur stapsgewijs met korrel 150 / 180 

 

Isolatie: 
• Breng 2 grondlagen 120 - 200 g/m² nat op nat PUR Grondlak DP 572-1 aan 

(tussendroogtijd 20 minuten) 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 440 
+ eventueel 5 – 10 % PUR Verdunner DV 4994, aan de lak-/verhardermenging 

• Laat minstens 2 uur lang drogen, schuur met korrel 320 
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Grondlaag: 
• Breng 3 grondlagen 150 - 200 g/m² nat op nat PUR Grondlak 468-3 aan 

(tussendroogtijd 30 minuten) 
Mengverhouding 1 : 3 met PUR Verharder DR 438 
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 

• Laat 16 - 20 uur lang drogen, schuur met korrel 320 
• Breng 3 grondlagen 150 - 200 g/m² nat op nat PUR Grondlak 468-3 aan 

(tussendroogtijd 30 minuten) 
Mengverhouding 1 : 3 met PUR Verharder DR 438 
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 
 

Tip:  
Hoeveel grondlagen u dient aan te brengen en hoe dik deze lagen moeten zijn, hangt af van 
de gewenste kwaliteit en de gebruikte houtsoort.  
Hoe meer poriën het hout heeft, des te meer grondlagen nodig zijn. Mogelijk tot 12 lagen 150 
- 200 g/m². Daarbij kunt u tot 6 lagen nat in nat per dag aanbrengen. Daarna dient u telkens 
minstens 16 uur lang te laten drogen en nadien te schuren met schuurgang, korrel 320. Voor u 
de laatste keer schuurt, dient de laatste grondlaag al volledig glad te zijn. 
Drogingstijd na de laatste grondlaag: 48 uur, stapsgewijs schuren met korrel 400 / 600. 
 
Hoogglans: 
• Lak af met 2 lagen 120 - 200 g/m² nat op nat PUR Briljantlak DU 449 

(tussendroogtijd 20 - 30 minuten) 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 404 
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 

• Drogingstijd 72 - 96 uur 
• of ook mogelijk naar keuze: 

Lak af met 2 lagen 100 - 150 g/m² nat op nat PUR Acryl-Briljantlak DU 45229 
(tussendroogtijd 20 - 30 minuten) 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 4005 
20 - 40 % PUR Verdunner DV 4935, aan de lak-/verhardermenging 

• Laat minstens 24 uur lang drogen 
 
Schuren en polijsten: 
• Schuur trapsgewijs nat met korrel 1000 / 1500 
• Polijsten (zie speciale technische informatie “Schuren en polijsten”). 
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Werktechniek op donkere houtsoorten: 
 
Voorbehandeling van het hout: 

• Trapsgewijze houtschuurgang, korrel 150 - 180 

 

Isoleren: 
• 2 x 120 - 200 g/m² nat in nat gronden (20 min. tussendroging) met 

PUR Isoleergrond DG 572-1 + toevoeging 4 % ZD 9501 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 440 
+ eventueel 5 – 10 % PUR Verdunner DV 4994, aan de lak-/verhardermenging 

• Droging minstens 2 h / schuurgang korrel 320 
 
Gronden: 
• 3 x 150 - 200 g/m² nat in nat gronden (30 min. tussendroging) met 

PUR Grond DG 468-3 + toevoeging 4 % ZD 9501 
Mengverhouding 1 : 3 met PUR Verharder DR 438  
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 

• Droging 16 - 20 h / schuurgang korrel 320 
• 3 x 150 - 200 g/m² nat in nat gronden (30 min. tussendroging) met 

PUR Grond DG 468-3 + toevoeging 4 % ZD 9501 
Mengverhouding 1 : 3 met PUR Verharder DR 438  
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 

 
Tip:  
Het aantal grondlagen en de opbrenghoeveelheden zijn afhankelijk van de kwaliteitseisen en 
de gebruikte houtsoort. 
Hoe meer poriën het hout heeft, hoe meer grondlagen moeten worden aangebracht. Er zijn 
tot 12 lagen van elk 150 - 200 g/m² mogelijk; daarbij kunnen per dag tot 6 lagen nat in nat 
worden aangebracht. Daarna is een tussendroging noodzakelijk van minstens 16 h met 
aansluitend een schuurgang, korrel 320. De voltooide grondlaag moet al voor de laatste 
schuurgang volledig vlak zijn! 
Droging na de laatste grondlaag: 48 h, trapsgewijze schuurgang, korrel 400 - 600. 
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Hoogglans: 
• 2 x 120 - 200 g/m² nat in nat aflakken (20 - 30 min tussendroging) met 

PUR Briljantlak DU 449 + toevoeging 4 % ZD 9501 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 404 
20 - 30 % PUR Verdunner DV 4935 (winter) of DV 4981 (zomer), aan de lak-
/verhardermenging 

• Droging 72 - 96 h 
• of naar keuze 

2 x 100 - 150 g/m² nat in nat aflakken (20 - 30 min tussendroging) met  
PUR Acryl-Briljantlak DU 45229 + toevoeging 4 % ZD 9501 
Mengverhouding 2 : 1 met PUR Verharder DR 4005 
20 - 40 % PUR Verdunner DV 4935, aan de lak-/verhardermenging 

• Droging minstens 24 h 
 
Schuren en polijsten: 
• Trapsgewijze nat schuurgang, korrel 1000 – 1500 
• Poetsen en polijsten (zie speciale technische documentatie over schuren en polijsten) 
 
Bijzondere opmerkingen: 
• De toevoeging van het UV-filter concentraat ZD 9501 geeft geen garantie op een  

100 % kleurstabiliteit en kan op sommige donkere houtsoorten (bv. kunstfineer) leiden 
tot lelijke kleurnuances. Het resultaat moet door de verwerker zelf worden 
gecontroleerd! Op verzoek kunnen we uw proefvlak in ons innovatiecentrum blootstellen 
aan een kunstmatige belichting. Na deze belichting kunt u de geplande lakafwerking al 
dan niet vrijgeven. Neem contact op met uw buitendienstmedewerker voor meer 
informatie. 

• Het resultaat is afhankelijk van de drager, de duur, de gebruikte toestellen en de 
gebruikte schuurmiddelen. 

• Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden! 
• Neem ook de technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van de producten 

zelf in acht. 
• Neem indien nodig contact op met uw Hesse buitendienstmedewerker, onze technische 

hotline op +49 (0)2381 963 846 of stuur een bericht naar service@hesse-lignal.de. 
 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 
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