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 WAAROM BUITENSCHRIJNWERK BEHANDELEN?  

 

Houtafwerking speelt een heel belangrijke rol bij de esthetische, 

functionele-en duurzaamheidseisen van houten buitenschrijnwerk.  

 

Ze beschermt het houtoppervlak in de eerste plaats tegen 

fotochemische afbraak door het zonlicht, maar ook tegen 

schommelingen van het houtvochtgehalte. Belangrijke bewegingen 

van de ondergrond kunnen namelijk leiden tot scheurvorming in het 

hout en vervormingen van de schrijnwerkelementen. Bijgevolg draagt 

de houtafwerking bij tot de functionele aspecten van het 

schrijnwerk, zoals de vormstabiliteit van bewegende delen en de 

water-en luchtdichtheid. 

 

Je kan opteren voor een behandeling met een beits die het natuurlijk aspect van de houtnerf zichtbaar laat (zie EM-TF-schrijn-

beits), maar je kan ook opteren voor dekkende lakverven. Een dekkende lakverf is de meest duurzame bescherming voor buiten,  

Ecomat biedt voor deze toepassing de lakken van Copperant aan, in alle RAL, NCS en Copperant kleuren. Door de 

dampopenheid van het Pura lakken-label  zijn deze uitermate geschikt voor moderne geïsoleerde woningen, een klassieke 

woning straalt dan weer als nooit tevoren met de mooie bolle glans van de Quattro hoogglanslak. 

 

De lakverven van Copperant op basis van plantaardig bindmiddel (biobased), zijn dampopen, UV-bestendig, goed dekkend en 

aangenaam te verwerken, bovendien zijn ze bijna het hele jaar door te gebruiken bij temperaturen tussen 0° en 30°. 

Deze lakken komen allemaal in recycleerbare metalen blikken, in volumes van 0,5, 1L en 2,5L. 
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o tape paars / geel 

o multicleaner 

o handschuurpapier 

o plamuurmiddel 

o matteringsspons 

o afdichtingskit 
 

 

 DE VOORBEREIDING 

 
‘Een goede voorbereiding is het halve werk’, niets is minder waar, het kost net iets meer moeite, maar het resultaat is vaak een 

nettere, mooiere en duurzamere afwerking. 

 

1. Reinigen/ontvetten: vet en vuil moet vanzelfsprekend verwijderd worden, dit doe je met Copperant Multicleaner opgelost 

in water, na het schilderwerk kan je hier ook het glas van de ramen mee reinigen, en de vloer, en…, enz.! 

2. Schuren/matteren: schuren doe je om oneffenheden weg te werken, of om oude verlagen te verwijderen, dit doe je met 

een machine of met handschuurpapier, en je werkt van een lage naar een hoge korrelgrote, P80, P100, P150, enz. 

Tussenschuren doe je eerder met een fijnere korrel, P220, P320. Na het schuren ga je nog even matteren, dit doe je ook 

tussen de verflagen, met een matteringsspons maak je het oppervlak volledig mat, hierdoor gaat de verf mooier vloeien, 

beter hechten, en visogen worden vermeden. 

3. Herstellen: kleine putjes en beschadigingen kan je opvullen met de OneTime Red Devil plamuur. 

4. Ontstoffen: stof is de vijand van iedere verflaag, stof verminderd aanzienlijk de hechting van verf, altijd vooraf, en na iedere 

schuurgang grondig ontstoffen is een must, nog even met een klamme vod erover kan nooit kwaad. 

5. Afplakken: voor dat superstrakke lijntje gebruiken we de professionele gele schilderstape op het glas en op minder 

gevoelige ondergronden, op oppervlakken die reeds/net geschilderd zijn gebruiken we liever de iets minder klevende, 

paarse tape.  

6. Kitten/Siliconen: Oude verduurde kitten en siliconen vervang je best, en indien de ramen eerst met siliconen afgedicht zijn, 

en je ze nu dekkend wil lakken, ga je deze sowieso moeten vervangen want op siliconen hecht geen enkele verf.  

(Overschilderbare) acrylaatkitten komen los in korte stukjes, terwijl siliconen eerder in een lange rekbare elastiek loskomt. 

Voor de vervanging van deze kitten raden wij de overschilderbare Den Braven Hybriseal 2PS aan voor buiten, dit is een 

polymeerkit die uiterst bestand is tegen wisselende weersomstandigheden. Deze kit strijk je af met een milde 

zeepoplossing. 

7. Verdunnen/reinigen: de eerste lagen mag je voor een goede penetratie en makkelijke verwerking altijd lichtjes verdunnen, 

bij de Quattro lakken doe je dit met Galtane Verdunner, bij de Pura lakken met water, borstels kan je reinigen met 

hetzelfde product waarmee je verdunt. 

 

 

 

 IK GA NAAR ECOMAT EN IK BRENG MEE: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notities, kleuren: 

  

  

  

  

  

   

o lakrolletje + rolhouder 

o verfbakje 

o verfborstel(s) 

o verdunner 

o afdekkarton 

o verf ! 
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 QUATTRO GRONDVERF   gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf voor hout 

 

De Quattro grondverf is in 1 laag de ideale voorbereiding voor een duurzaam eindresultaat. Deze 

grondlaag heeft een hoge beschermingsgraad, goede dekking, en is makkelijk te matteren en te 

schuren. 

voorbereiding: loszittende verflagen volledig verwijderen, herstellen waar nodig, ontvetten met 

Copperant Multicleaner. 

nieuw hout 1 laag aanbrengen, vervolgens matteren ter voorbereiding van de eindlagen. 

bestaand werk: 1 laag aanbrengen, vervolgens matteren ter voorbereiding van de eindlagen. 

verdunning en reiniging borstels: Galtane Verdunner. 

rendement: afhankelijk van applicatie, vorm en ondergrond: 14-16,5m²/L. 

 

 

 QUATTRO LAKVERF UV+ ZIJDEGLANS & HOOGGLANS professionele lakverf voor jarenlange bescherming 

 

In combinatie met de Copperant grondverf is je buitenschrijnwerk hiermee tot 10 jaar 

onderhoudsarm. Copperant Quattro lakverf hecht ook uitstekend op de meeste synthetische 

verven, zodus geschikt voor onderhoud en renovatie. De lak is kras- en stootvast en behoudt 

elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. Quattro lakverf heeft een 

prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en langdurig behoud van originele kleur 

en glans. Door zijn mooie bolle glans is de hoogglans de perfecte keuze om historische gebouwen 

en geklasseerde woningen duurzaam te beschermen. Door zijn hoge rendement van bijna 16m² 

per liter lijkt het potje nooit leeg te geraken. Ook toepasbaar op aluminium en  

kunststof mits voorbehandeling met Pura Multiprimer. 

nieuw hout: voorbehandelen met 1 laag Quattro grondverf, afwerken met 1 a 2 lagen Quattro lak, 

tussen de lagen indien nodig oneffenheden wegschuren (p220), en matteren; 

bestaand werk: loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten, 

naspoelen met schoon water, schuren en matteren. 1 laag grondverf aanbrengen, en afwerken 

met 1 a 2 lagen lakverf, tussen de lagen matteren. 

verdunning en reiniging borstels: Galtane Verdunner. 

 

 

 QUATTRO SYSTEEMVERF UV+ lak met plantaardig bindmiddel, als aflak of als ‘één-pot-systeem’ 

 

 

Moderne systeemverf, als 1-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken, hoge dampopenheid en 

waterafstotende eigenschappen, kortom, de ideale, eenvoudig te gebruiken onderhoudsverf. Ook 

toepasbaar op aluminium en kunststof mits voorbehandeling met Pura Multiprimer.  

nieuw hout: op een droge, schone, vetvrije ondergrond, 1 laag Quattro systeemverf als grondering 

aanbrengen en afwerken met 2 lagen Quattro systeemverf. 

bestaand werk: losse verflagen volledig verwijderen, reinigen en ontvetten, 2 lagen Quattro 

systeemverf aanbrengen. 

verdunning en reiniging borstels: Galtane Verdunner. 

rendement: afhankelijk van applicatie, vorm en ondergrond: 14-16,5m²/L. 
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 QUATTRO METAALLAK UV+ roestwerende lak met plantaardig bindmiddel, als aflak of als ‘één-pot-systeem’ 

 

Halfglanzende dekkende én roestwerende primer/aflak in één, voor buiten, gebruiksklaar voor 

alle ijzeren/stalen voorwerpen zoals hekken, pijpen, radiatoren, deuren, raamkaders van 

serres, agrarische werktuigen enz., een roestwerende grondverf is overbodig.  

nieuw werk: Walshuid verwijderen, vervolgens 2 lagen Quattro Metaallak aanbrengen.  

bestaand werk: roest en loszittende delen verwijderen, deze plaatselijk voorbehandelen met 

Quattro Metaallak, licht tussenschuren/matteren, afwerken met 1 laag Quattro Metaallak. 

verdunning en reiniging borstels: Galtane Verdunner. 

rendement: afhankelijk van applicatie, vorm en ondergrond: 10-12,5m²/L. 

 

 

  PURA MULTIPRIMER universele, dekkende en vullende watergedragen hechtprimer 
 

Geschikt als grondverf of voorlak als ondergronden als hout, steen, ijzer, aluminium en 

kunstsstof, geschikt voor binnen en buiten. 

Goed schuurbaar en snel overschilderbaar. 

nieuw werk: reinigen, ontstoffen en ontvetten met Copperant multicleaner, 1 laag Multiprimer 

aanbrengen, tussenschuren, afwerken met 2 lagen Pura of Quattro lakverf. 

bestaand werk: loszittende verf verwijderen en slechte plekken plaatselijk voorbehandelen 

met Multiprimer, tussenschuren en 1 laag Multiprimer aanbrengen, afwerken met 2 lagen 

Copperant Pura of Quattro lakverf. 

verdunning en reiniging borstels: Water. 

rendement: afhankelijk van applicatie, vorm en ondergrond: 20-22m²/L. 

 

 

 PURA LAKVERF, MAT, ZIJDE- EN HOOGGLANS watergedragen lakverf, elastisch en kras- en stootvast 
 

De Copperant Pura watergedragen lakverf kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, 

maar voor een langere duurzaamheid en betere bescherming, zeker voor de delen die veel 

water vangen, adviseren wij toch de Quattro lijn, idem als je met looizuurhoudende 

houtsoorten als eik en kastanje aan de slag bent. Reken op een halve levensduur tov Quattro, 

maar als je echt vanaf het begin mat wenst, kan dit zeker.  

Onder beschermde delen (carport, patio, veranda) kan deze lak zeker buiten gebruikt 

worden. 

nieuw werk: reinigen, ontstoffen en ontvetten met Copperant multicleaner, 1 laag 

Multiprimer aanbrengen, tussenschuren, afwerken met 2 lagen Pura of Quattro lakverf. 

bestaand werk: loszittende verf of vernislagen verwijderen en slechte plekken plaatselijk 

voorbehandelen met Multiprimer, tussenschuren en 1 laag Multiprimer aanbrengen, 

afwerken met 2 lagen Copperant Pura of Quattro lakverf. 

verdunning en reiniging borstels: Water. 

  rendement: afhankelijk van applicatie, vorm en ondergrond: 20-22m²/L. 

 

 
 

         


