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Goed, Beter, Best: 
de keuze is aan jou.

100 jaar 
passie voor verf

Kwaliteitsverf is een investering in je woning. En hoe beter de verf, 

hoe duurzamer het schilderwerk. Met  de Vakverven van Wijzonol zit 

je altijd goed. Neem de Wijzonol Dekkend Hoogglanslak, goed voor 

zo’n 8 jaar* bescherming van je kostbare bezit. 

Liever iets langer klaar met schilderen? Neem dan Wijzonol LBH 

Silicon Alkyd Hoogglanslak met een levensduur van circa 10 jaar*. 

Of kies voor het beste denkbare: de nieuwe Wijzonol LBH SDT Ultra 

Hoogglanslak. Met een buitenduurzaamheid van circa 12 jaar*, onze 

beste verf. 

 Goed, beter, best: de keuze is aan jou! 

* Onder de juiste verfvoorwaarden en -omstandigheden.

Verf maken is een vak apart. Het vraagt kennis,  

ervaring en vooral ook passie. Als zelfstandig, 

oerhollands familiebedrijf kan Van Wijhe Verf  

terugkijken op 100 jaar verfhistorie, maar liever  

nog kijken we vooruit. We maken verven die  

bescherming bieden aan wat waardevol is en  

geven kleur aan onze omgeving. Dat doen we 

door traditioneel vakmanschap te combineren met innovatieve en 

duurzame technieken. Omdat we de wereld een beetje mooier willen 

maken. Nu én voor de generaties na ons.



Wijzonol Dekkend Hoogglanslak

Goed: Tot 8 jaar buitenduurzaam*

Universele hoogglanslak met fijne verwerkingseigenschappen 
voor een stijlvolle uitstraling van het schilderwerk buiten.

Verfadvies:
De Wijzonol Dekkend Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voorbehandeld 
hout, metaal en kunststof. Gebruik de Wijzonol Dekkend Hoogglanslak altijd in 
combinatie met de Wijzonol Dekkend Grondlak voor een optimaal en duurzaam 
resultaat. Deze dekkende grondlak heeft een mooie vloei, trekt diep in het hout en 
biedt een goede hechting tussen de (kale) houtlaag en aflaklaag. Bij twee lagen 
kan de Wijzonol Dekkend Grondlak tot anderhalf jaar overstaan (het hout beschermen 
zonder aflaklaag).

 •	 Hoge	dekkracht
	 •	 Goed	vullend	vermogen	/	vullende	grondlak
	 •	 Zeer	goed	schuurbaar

 Kijk voor een optimaal verfresultaat op de achterkant van 
  deze folder naar het stappenplan. 

* Deze buitenduurzaamheid is haalbaar onder de juiste verfvoorwaarden en -omstandigheden. 
 Raadpleeg onze website: wijzonol.nl/goedbeterbestbuitenverf voor alle informatie.

•	 fraaie	hoogglans	&	goed	glansbehoud
•	 goede	vloeiing	en	dekkracht
•	 goede	buitenduurzaamheid,	tot	8	jaar*



Beter: Tot 10 jaar buitenduurzaam*

Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak 

Hoogwaardige hoogglanslak met langdurig glans- en kleurbehoud 
en uitstekende buitenduurzaamheid op basis van gesiliconiseerde 
alkydhars. Voor een schitterend strak eindresultaat.

* Deze buitenduurzaamheid is haalbaar onder de juiste verfvoorwaarden en -omstandigheden. 
 Raadpleeg onze website: wijzonol.nl/goedbeterbestbuitenverf voor alle informatie.

Verfadvies:
De Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voor-
behandeld hout, metaal en kunststof. Voor een optimaal resultaat gebruikt u de 
Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak altijd in combinatie met de Wijzonol 
Grondlak HV. Deze grondlak bespaart u veel werk! Grove ondergronden en 
schuurkrasjes vult u in één keer. Met als resultaat een strak en bijna te mooi om 
af te lakken oppervlak. Dat hoeft ook niet meteen, dankzij een ruime overstaantijd 
van 3 jaar. De ideale basis voor duurzaam schilderwerk met een mooie bolle glans. 

 •	 Hoogvullend
	 •	 Strakke	vloei
	 •	 Zeer	lange	overstaantijd

 Kijk voor een optimaal verfresultaat op de achterkant van
 deze folder naar het stappenplan. 

•	 hoge	hoogglans	en	lang	glansbehoud
•	 strakke	vloei
•	 uitstekend	buitenduurzaam,	tot	10	jaar*



Best: Tot 12 jaar buitenduurzaam*

Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak 

Innovatieve hoogglanslak met een zeer lange buitenduurzaam-
heid, een extreem hoge aanvangsglans en een optimaal 
glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars en SDT. 
Onze beste verf.

* Deze buitenduurzaamheid is haalbaar onder de juiste verfvoorwaarden en -omstandigheden. 
 Raadpleeg onze website: wijzonol.nl/goedbeterbestbuitenverf voor alle informatie.

Verfadvies:
De Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voor- 

behandeld hout, metaal en kunststof. Voor een optimaal resultaat gebruikt u 

de Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak altijd in combinatie met de Wijzonol 

Grondlak HV. Deze grondlak bespaart u veel werk! Grove ondergronden en 

schuurkrasjes vult u in één keer. Met als resultaat een strak en bijn te mooi om  

af te lakken oppervlak. Dat hoeft ook niet meteen, dankzij een ruime overstaantijd 

van 3 jaar. De ideale basis voor duurzaam schilderwerk met een mooie bolle glans!

 •	 Hoogvullend

	 •	 Strakke	vloei

	 •	 Zeer	lange	overstaantijd

 Kijk voor een optimaal verfresultaat op de achterkant
 van deze folder naar het stappenplan. 

Dankzij onze Super Durable Technology (SDT) 
heeft de LBH SDT Ultra Hoogglanslak een nog 
betere buitenduurzaamheid. Een unieke combinatie 
van grondstoffen zorgt ervoor dat de verflaag optimaal 

beschermd is tegen de hoge eisen die het Nederlandse klimaat eraan stelt. 

•	 zeer	hoge	aanvangsglans	&	
 lang glansbehoud
•	 uitstekende	verwerking
•	 uitstekend	buitenduurzaam,	tot	12	jaar*

SDT

NIEUW



Iedere situatie vraagt om een andere aanpak om 
het meest optimale verfresultaat te behalen. 
Hieronder het stappenplan voor iedere staat 
van het te schilderen object.

Overige tips:
Voor een langdurig behoud van het schilderwerk is het van belang om regel-
matig het schilderwerk af te nemen met een neutraal middel (1x per kwartaal). 
Controleer ieder jaar het schilderwerk op gebreken en werk deze bij.

Wijzonol Bouwverven B.V. 
Postbus 205, 8000 AE Zwolle, www.wijzonol.nl, 
info@wijzonol.nl, tel. 038-4291127
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 Onbehandeld Behandeld Behandeld Metaal
 hout goede staat slechte staat 

Oude verflagen 
verwijderen   x 

Zonodig ontroesten 
en een roestwerende 
primer aanbrengen    x

Beschadigingen 
verwijderen en 
repareren   x 

Oppervlak reinigen 
en nawassen met 
schoon water x x x x

Schuren van het 
oppervlak x x x x

Oppervlak stofvrij 
maken x x x x

2 lagen Grondlak *
aanbrengen x  x 

1 laag Grondlak *
aanbrengen    x
  
1 laag Hoogglanslak **
 aanbrengen  x x x
 
Tussen lagen
licht schuren x x x x

* Wijzonol Dekkend Grondlak / Wijzonol LBH Grondlak HV
** Wijzonol Dekkend Hoogglanslak; Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak; 
 Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak


