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Tweecomponent interieur vernissysteem op kaal hout 

                                                 

 

Algemene voorbehandeling van hout 

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet 
worden voordat er lak of beits op kan worden aangebracht. Kaal hout eerst ontvetten met Epifanes 1-C Spuitverdunner of 
wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in 
opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220.  Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder 
al het schuurstof en ontvet nogmaals.  
 
Aankleuren van kaal hout 
 
Voor het verkrijgen van een warme mahoniekleur op verbleekt mahoniehout kunnen 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits 
worden aangebracht. De beits voor gebruik goed schudden en aanbrengen in dunne lagen met een slappe langharige kwast in 
de richting van de houtnerf. Epifanes Mahoniebeits is dun en trekt snel in het hout. Werk daarom in kleine stappen en voorkom 
vlekken. Laat elke laag Mahoniebeits minimaal 2 uur drogen (18°C.). Epifanes Mahoniebeits is overschilderbaar met zowel één- 
als tweecomponent vernissen  
 
Product: Epifanes Poly-urethane blank  en Poly-urethane zijdeglans blank 

Tweecomponent zijdeglans interieur vernissysteem op hout boven de waterlijn        
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Schuren met 

 
Opmerkingen 
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EPIFANES  
Poly-urethane blank 

1 
EPIFANES  

Poly-urethane 
Kwastverdunning 

10-15 24 uur  

 
De natte laag eventueel 
inschuren met 220 
waterproof schuurpapier 
zonder water en vervolgens 
afmessen.   
 

2 
EPIFANES  

Poly-urethane blank 
1 

EPIFANES  
Poly-urethane 

Kwastverdunning 
10 24 uur 

Eventueel  
280 droog 

 
2

e
 laag binnen 48 uur na de 

1
e
 laag aanbrengen. 

 

3 
EPIFANES  

Poly-urethane blank 
1 

EPIFANES  
Poly-urethane 

Kwastverdunning 
0-10 24 uur 360 nat 

 
Handmatig schuren in de 
nerfrichting. 
 

4 
EPIFANES  

Poly-urethane  
Zijdeglans blank 

2 

 
EPIFANES  

Poly-urethane 
Kwastverdunning 

 

0-10 24 uur 360 nat 

 
Handmatig schuren in de 
nerfrichting 

 totaal  aantal lagen 5     
 

 
Opmerking: Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal het hout sneller vullen. Daarom op kaal 
hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Poly-urethane blank kunnen 
ook 3 lagen Epifanes PP Vernis Extra worden aangebracht.  
 


