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OFFICIAL IMPORTER OF                   DECORATIVE PAINTS

JOTUN KRAFTVASK
Waar mildere middelen niet werken is           
Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun 
Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, 
roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel 
etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask ge- 
bruikt worden voor het matter maken van 
ondergronden die behandeld zijn met op 
alkyd-olie gebaseerde producten.  

JOTUN HUSVASK
Door elk jaar het schilderwerk te reinigen 
met de Jotun Husvask verlengt u de 
duurzaamheid van de verf en blijft uw 
schilderwerk langer mooi.

TRANSPARANTE BEITS VOOR BINNEN

Kiest u voor hout 
dan Kiest u voor Jotun!

TReSTJeRNeR GUlVlAKK (WB)
•  Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.
• Uitstekende weerstand tegen slijtage.
• Ook te gebruiken op andere houten ondergronden 
 zoals meubels. 

Toepassing: TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende water- 
gedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. 
De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen 
slijtage.

Kenmerken: De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor 
onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten 
vloeren. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehan- 
deld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten vloeren of 
meubels. 
 
Type: Transparante acrylaat/polyurethaan vernis. 
Kleuren: Kleurloos, transparant.
Uiterlijk: Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halfblank)
Droogtijd: Overschilderbaar na 2 uur. Droog na minimaal 8 uur. 
Verwerking: Kwast, roller of verfspuit.
Verbruik: 8 - 10 m² per liter.
Verdunning/reiniging: Niet verdunnen, materiaal reinigen
met water.

PANellAKK
• Watergedragen verf voor het transparant kleuren 
 van houten onderdelen binnen.
• Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet. 
• Geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld 
 houten vloeren en meubels.

Toepassing: PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op 
basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte 
houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en 
hemlock. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het 
hout sterk vertraagd. 

Kenmerken: PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, bescher-
mende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele 
transparante kleuren. Indien een slijtvaste afwerking is gewenst op 
bijvoorbeeld vloeren, trappen of deuren; afwerken met 2 lagen TREST-
JERNER GULVLAKK (WB).
 
Type: Beits voor binnen op basis van acrylaat. 
Kleuren: Kleurloos en verschillende transparante kleuren.  
Droogtijd: Overschilderbaar na 12 uur. Doorgehard na 
circa 24 uur. 
Verwerking: Kwast, roller of spons. 
Verbruik: 12 - 15 m² per liter.
Verdunning/reiniging: Water
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PanellaKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor

 binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon 

pine en hemlock. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagd. 

PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. 

PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.                                       
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PanellaKK

Het product PANELLAKK beschermt onbehandeld hout tegen de nadelige effecten van zonlicht en vergeling. 

PANELLAKK bevat UV filters die vergeling voorkomen zodat de natuurlijke uitstraling van het hout behouden

blijft. Behalve de transparante versie van PANELLAKK kunt u ook uw houten ondergrond extra karakter geven

door één van onderstaande kleuren te kiezen. Het aantal lagen bepaald de diepte van de kleur. 

Hoe minder u aanbrengt, hoe transparanter de tint. 

Heeft u kinderen in huis? Of iets anders dat sporen achterlaat op uw houten ondergronden? 

Een houten oppervlak behandeld met PANELLAKK is gemakkelijk schoon te houden.

Wenst u een nog betere en slijtvaste bescherming (bijvoorbeeld op een vloer) gebruik dan de

TRESTJERNER GULVLAKK. Deze transparante lak is verkrijgbaar in zowel zijdemat als zijdeglans. 

Dit product is op kaal hout toe te passen als transparante lak, maar ook als extra beschermende toplaag

 op houten ondergronden die reeds met PANELLAKK zijn behandeld.

Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie en eigenschappen van deze producten onze technische databladen. 


