
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JACHTLAK 

BESCHRIJVING 

Een klassiek gestookte jachtlak, gebaseerd op 
natuurlijke grondstoffen. Deze blanke lak munt uit 
door een uitstekende water- en 
weersbestendigheid. Daarnaast is er een 
opvallend goede combinatie van elasticiteit en 
krasvastheid. Deze Avis Jachtlak behoudt zijn 
uitzonderlijke bolle glans vele jaren, zelfs wanneer 
de lak blootgesteld is aan zware weersbelasting. 

TOEPASSING 

Voor alle houten delen van een schip die hoogglanzend blank 
gelakt moeten worden. Ook geschikt voor houten voordeuren, 
tuinmeubelen, e.d. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

• Verwijder eventuele oude laklagen d.m.v. schuren. 
• De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. 
• Roer de Jachtlak voor gebruik goed door. 
• Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze 

blikken eerst met elkaar mengen. 
• Op nieuw hout dienen minstens 3 à 4 lagen lak te worden 

aangebracht. 
• Voor de eerste laag dient de lak met circa 15% terpentine 

verdund te worden. Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen 
aanbrengen. Na drogen dient een tweede laag aangebracht 
te worden. Na goed doordrogen dient eerst met water en 
waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Hierna al het 
stof verwijderen en goed laten drogen voor het aanbrengen 
van de volgende laag. Door deze bewerking steeds te 
herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans. 

 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   500 ML – 1L 

Kleur:    transparant    

Glansgraad:   hoogglans  



 
 

 

   

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: 10 m²/ltr 
Laagdikte: Voor de eerste laag dient de lak met circa 15% terpentine verdund te 

worden. Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen aanbrengen.. Na 
drogen dient een tweede laag aangebracht te worden. Na goed 
doordrogen dient eerst met water en waterproof schuurpapier 
geschuurd te worden. Hierna al het stof verwijderen en goed laten 
drogen alvorens een volgende laag aanbrengen. Door deze bewerking 
steeds te herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans. 

Stofdroog: na 3 uur 
Kleefvrij: na 8 à 10 uur 
Overschilderbaar: na minimaal 24 uur maar binnen 1 week. Hierna dient de laag eerst 

aangeschuurd te worden. 
Dichtheid: 0,94 kg/ltr 
Vaste stofgehalte ca. 54 gew.% 
Vloeiing: ca. 3 P (20° C; Brookfield) 
Weervastheid: zeer goed 
Elasticiteit: zeer goed 
Verdunning: terpentine 
Reiniging gereedschap: terpentine 
Buitenduurzaamheid: zeer goed 
Houdbaarheid: 24 maanden bij een temperatuur tussen 5° C en 25° C, in originele 

onaangebroken verpakking. 
Inhoud verpakking: 500 ML – 1 L 
Glansgraad: hoogglans 
Kleur: blank 
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