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Het hout moet droog zijn en vrij van onzuiverheden, was, olie, vet en harsen. Het 
hout moet kunnen acclimatiseren aan zijn eindomgeving. Het vochtgehalte mag niet 
meer dan 18% zijn voordat u het aanbrengt. Ontvet vette houtsoorten met een 
synthetische verdunner. Bepaalde houtsoorten bevatten een hoog niveau van 
natuurlijke houtafscheiding en naaldhout kan zeer harsachtig zijn. Harsachtige 
afzettingen moeten afgeschraapt worden. Eventuele overgebleven resten moeten 
verwijderd worden met een synthetische verdunner. Draag hierbij oog- en 
handbescherming. We raden aan enkel opvulmiddelen speciaal voor hout te 
gebruiken. 

Onbehandeld en verweerd hout 

Onbehandeld hout kan verontreinigd zijn. Alle verontreinigingen en freeswerk moeten 
verwijderd worden door te schuren met schuurpapier korrel 80/120 op verticale en 
60/80 korrel op horizontale oppervlakken. Schimmels, pollen of sporen die niet 
verwijderd worden en onder de Vernis/Lak blijven zitten, zullen zorgen dat het 
oppervlak verkleurt bij blootstelling aan vocht. Hout moet behandeld worden met een 
houtrot en schimmel product zoals aangegeven door de fabrikant. Wanneer een 
oppervlakkige toepassing van houtrot en antischimmel product op zachthout en 
hardhout nodig wordt geacht, zoals op houtsoorten van Duurzaamheidsklasse 4 of 5 
(ref B SEN 350-2: 1994), breng dan 2 lagen van het specifieke product aan. Deze 
behandelingen moeten volledig droog zijn voor het aanbrengen van de Polyvine 
Buiten Hout Vernis Lak. Gebruik geen Polyvine Buiten Hout Vernis Lak op 
ondergronden die een waterafstotende voorbehandeling hebben gehad. Gebruik 
enkel roestvrij stalen schroeven, spijkers en bevestigingen. 

Geverfd hout 

Verwijder de oude verflaag met schuurpapier korrel 60/80. Zorg dat het oppervlak 
droog en stofvrij is en volg daarna de instructies onder “Onbehandeld en verweerd 
hout”. 

Voorbehandeling 

Het indringen van water in het hout zal vlekken geven en schimmelgroei bevorderen. 
Dit zal lelijke vlekken geven onder de transparante Vernis/Lak. Vul voor het 
aanbrengen van de Vernis/Lak alle verbindingen, scheuren en nagelgaten met een 
polyurethaan of acrylvulmiddel van goede kwaliteit. Zorg ervoor dat glaslatten en 
opening goed afgedicht worden zoals voorgeschreven door de fabrikant. Vermijd dat 
er gebieden kunnen ontstaan waar water zich kan opstapelen. Uitzetten en krimpen 
van het hout of verkeerde voorbereiding kunnen er voor zorgen dat er water in het 
hout komt. Zo zal het water in het hout verkleuring veroorzaken en de vernis/lak doen 
barsten. Beschadigde delen moeten opnieuw geschuurd en behandeld worden. 

Polyvine Buitenlak aanbrengen 



Breng de Polyvine Buiten Hout Vernis/Lak royaal aan met een synthetische kwast 
van goede kwaliteit, deze zijn op onze site te koop bij Verniskwasten. Volg de richting 
van de nerven. Tussen het aanbrengen van de lagen moet een droogtijd zitten van 4 
uur. Het beste kunt u de Buitenlak aanbrengen bij een buiten temperatuur tussen 10 
en 30°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht en bij regen. 

 


