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Benodigde producten: 
 
Voor een structuur op PUR-basis: 
• UNA-PUR DE 552 
• PUR Glaceerlak DA 1554-0614 
• Pigmentpasta TW 130-9343 aan 
 
Voor een structuur op Proterra-basis: 
• Proterra RESIT wit GB 17102-0070 
• NATURAL-COLOUR-OIL OB 52832-804 
 
Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht! 
 
Toepassingsgebieden: 
Opvallende, creatieve accenten in landhuisstijl voor slijtvaste oppervlakken bij exclusieve 
interieurbouw, keukens enz.  
Het zogenoemde markotexeffect bestaat uit een combinatie van kleurlak en beits op 
gestructureerd zachthout en doet het oppervlak als mediterraan dennenhout lijken. De keuze 
en de voorbehandeling van het zachthout zijn essentieel voor dit effect. Het beste hout is 
naaldhout met fijne zachte en harde jaarringen. Het hout kunt u het best structureren door 
veelvuldig te borstelen met een staalborstel of een Tynex borstel of door met grove korrel te 
schuren. 
 
Voorbeeld van de werkwijze: 
 
Markotexeffect op PUR-basis: 
• Ondergrond: gestructureerd naaldhout 
• Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² UNA-PUR DE 552 aan 

Mengverhouding 10 : 1 met Verharder DR 4070 
+ 10 - 20% Verdunner DV 4900 

• Drogingstijd 1 - 3 uur 
• Schuur tussenin met een schuurspons 
• Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² PUR Glaceerlak DB 1554-0614 aan 

Mengverhouding 10 : 1 met Verharder DR 4070 
+ 10 % Verdunner DV 4900 

• Laat minstens 16 uur lang drogen 
• Breng met een kwast 1 laag pigmentpasta TW 130-9343 aan 
• Drogingstijd 2 - 3 uur  
• Schuur met een hardschuurblok korrel 120 - 150 tot het effect verschijnt 
• Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² PUR Glaceerlak DB 1554-0614 aan 

Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070 
• Laat minstens 16 uur lang drogen 
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Markotexeffect op Proterra-basis: 
• Ondergrond: gestructureerd naaldhout 
• Breng 1 grondlaag 50 - 60 g/m² Proterra RESIT wit GB 17102-0070 aan 
• Laat 30 - 60 minuten lang drogen, schuur tot effect verschijnt  
• Wrijf haaks op de structuur in met NATURAL-COLOUR-OIL OB 52832-804 
• Verwijder de overtollige olie gelijkmatig. 
• Laat minstens 16 uur lang drogen 
 
Bijzondere opmerkingen:  
• Naast de keuze en de structuur van het ruwe hout hebben ook de hoeveelheid 

aangebrachte lak en het wegschuren van overtollige lak een invloed op het uiteindelijke 
effect. 

• Probeer altijd eerst op een proefstaal van het originele materiaal in 
praktijkomstandigheden! 

 
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. 
 


