
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !

WOOD



WOOD

Wood

Ruimtes bestaan niet alleen uit muren en plafonds, maar ook deuren, 
houten panelen etc. Deze moeten ook in de juiste kleur en glansgraad 
worden afgewerkt om een harmonieus geheel te bekomen. De 
houtbeschermingslakken van Libert Paints zijn waterafdunbaar, 
bezitten excellente vloei-eigenschappen en zijn krasbestendig. Ze 
zijn verkrijgbaar in mat en satijnglansgraden. Bovendien kunnen ze 
aangebracht worden op ferro-, non-ferro- en kunststofondergronden, 
op voorwaarde dat u eerst de gepaste primer aanbrengt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De Libert-houtlakken kunnen gebruikt worden in volgende domeinen:

• Villas
• Scholen
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Keukens en badkamers



WOOD
Houtbeschermende lakken

(schuren)

(schuren + met ammoniak voorbehandelen) (schuren)

Primer Resit Plus 
(aankleurbaar)

Niet-bloedend hout 
Oude verflagen (urethaan/alkyd)

Bloedend hout Solventhoudende systemen
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ag Resomat-Aqua

Satilux-Aqua

(aankleurbaar)

Satilux-U-Extreme 
(aankleurbaar)

Resomat-Aqua

Satilux-Aqua

(aankleurbaar)

Resoprim Aqua 
(aankleurbaar)

Primer Resit Plus 
(aankleurbaar)

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen  
Bloedend hout: Afzelia, Eik, Meranti, Merbau, Teak



WOOD
Houtbeschermende lakken

Resoprim-Aqua 0,5L • 1L • 2,5L

Resoprim-Aqua is een watergedragen, acrylaat-polyurethaan grondlaag 
die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Voortreffelijke vloei-eigenschappen
• Gemakkelijk op te schuren 
• Goede hechting op onbehandeld en niet-bloedend hout en op oude 

alkydverflagen (na opschuren)
• Goede dekkracht

Resoprim-Aqua heeft een lage satijnglans en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

Primer Resit Plus 1L • 2,5L

Primer Resit Plus is een solventgedragen, isolerende alkydprimer voor 
hout, die gebruikt kan worden voor buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Heel goede isolerende eigenschappen tegen vochtigheid
• Adequate hechting op bloedhoudend hout
• Goede dekkracht
• Solide kantdekking

Primer Resit Plus heeft een matte satijnglans, is beschikbaar in wit en 
kan aangekleurd worden in pastelkleuren.

≥ 10°C

≤ 85%

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

≥ 10°C ≤ 75%



WOOD
Houtbeschermende lakken

Resomat-Aqua

Resomat-Aqua is een watergedragen, acrylaat-polyurethaanlak en 
vormt de ideale afwerkingslaag voor binnentoepassingen op hout, metaal 
en plastic ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen
• Goede krasvastheid
• Vergeelt weinig
• Voldoende open tijd
• Antiblocking werking

Resomat-Aqua heeft een matte glans (85°-15 Gn), is beschikbaar in 
wit en kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, 
Mona Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-10 m2
1 

comp.

Satilux-Aqua

Satilux-Aqua is een watergedragen, acrylaat-polyurethaanlak en vormt 
de ideale afwerkingslaag voor binnentoepassingen op hout, metaal en 
plastic ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen
• Goede krasvastheid
• Vergeelt weinig
• Voldoende open tijd

Satilux-Aqua heeft een satijnglans (60°-20 Gn), is beschikbaar in wit en 
kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.



WOOD
Houtbeschermende lakken

Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme is een solventgedragen, alkyd-polyurethaanlak 
voor metalen en niet-metalen ondergronden die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen 
• Solide kantdekking
• Goede flexibiliteit
• Adequate waterondoorlaatbaarheid

Satilux-U-Extreme heeft een satijnglans (60°-35 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.



WOOD
Houtbeschermende lakken

RESOPRIM-AQUA PRIMER RESIT PLUS RESOMAT-AQUA SATILUX-AQUA SATILUX-U-EXTREME

Glans (60° Gn) laagsatijn mat satijn mat
85°-15 Gn

satijn 
60°-20 Gn

satijn
60°-35 Gn

Overschilderbaar na  
(bij 20°C)

min. 4 u 18 u min. 8 u min. 8 u 16h

Droogtijden bij 20°C

- Stofvrij 30 min. 1,5 u 1 u na 1 u 1 u

- Kleefvrij - 2,5 u - - 4 u

- Droog 2 u 14 u 6 u na 6 u 7 u

Theoretisch rendement ± 10-12 m2/L ± 10-12 m2/L ± 9-10 m2/L ± 9-12 m2/L ± 12 m2/L

Glans- en kleurbehoud - - zeer goed 
(bij binnentoepassing)

zeer goed 
(bij binnentoepassing)

zeer goed 
(bij buitentoepassing)

VOC < 100 g/L < 350 g/L  
(gebruiksklaar) < 130 g/L < 95 g/L < 450 g/L

Aanbevolen laagdikte 40 - 50 micron 40 - 60 micron 40 - 50 micron 40 - 50 micron 40 - 60 micron

Vaste stofgehalte

- In volume 36 (+ 2)% 58 (+ 1)% 35 (+2)% 35 (+2)% 55 (+ 3)%

- In gewicht 47 (+ 2)% 76 (+ 1)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 70 (+ 3)% 

Densiteit 1,24 1,37 1,26 1,24 1,32



Meer info over Libert Paints: 

Contacteer onze technisch-commerciële  

vertegenwoordigers

LIBERT PAINTS n.v. s.a. 

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com 

www.libertpaints.com 
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