
LBH systemen 
van Wijzonol

kwaliteit die werkt 
onder alle 
omstandigheden



LBH van Wijzonol is een complete lijn van buitenlakken die al 

30 jaar garant staat voor kwalitatief hoogwaardig en duurzaam 

buitenschilderwerk. De LBH lakken zijn soepel te verwerken en 

hebben een mooie strakke vloei. Hierdoor bereikt u moeiteloos 

een eindresultaat dat het houtwerk langer én beter beschermt.

Met LBH 4SO kunt u zelfs doorwerken als het weer niet 

meewerkt. Deze innovatieve lakken zijn speciaal ontwikkeld 

om te kunnen doorwerken als het kouder of vochtiger wordt. 

Omstandigheden waarin u met een andere lak zou moeten 

stoppen. Dat is modern vakwerk. Dat is werken met Wijzonol.

LBH Grondlak HV + 
LBH          Ultra 
Hoogglanslak

LBH Grondlak HV +  
LBH Silicon Alkyd
Hoogglanslak

LBH 4SO Grondlak + 
LBH 4SO Zijdeglans/
LBH 4SO Hoogglans

LBH Grondlak HV + 
LBH Silicon Alkyd 
Systeemverf

LBH Grondlak HV + 
LBH Urethan Alkyd 
Zijdeglanslak

Speciaal voor die onderhoudssystemen waar 
hoge eisen worden gesteld aan de levensduur 
van verfsystemen.

Deze nieuwe lak is voorzien van onze Super Durable Technology (SDT). 

Dankzij deze technologie heeft de LBH SDT Ultra Hoogglanslak een nog 

betere buitenduurzaamheid. Een unieke combinatie van grondstoffen zorgt er-

voor dat de hoge aanvangsglans en het kleur en glansbehoud op lange termijn 

verder zijn verbeterd. Hiermee is de verflaag optimaal bestand tegen de hoge 

eisen die het Nederlandse klimaat eraan stelt. Daarmee kan deze LBH SDT 

Ultra Hoogglanslak 20% meer buitenduurzaamheid bieden ten 

opzichte van bestaande systemen.

De LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak die zich 
al jaren heeft bewezen als betrouwbare 
hoogglanslak.

In voorkomende gevallen kan het gezien de levensduur van het object of de 

geplande onderhoudscycli beter zijn om met de vertrouwde kwaliteit LBH 

Silicon Alkyd Hoogglanslak te werken. Een lak die al jaren bekend staat voor 

kwalitatief en hoogwaardig schilderwerk.

Speciaal voor die omstandigheden waarin de 
weercondities niet ideaal zijn.

Een systeem dat speciaal is ontwikkeld om te kunnen doorwerken in de winter.  

Zelfs vanaf 0 Cº graden is er een perfect resultaat bereikbaar. De LBH 4SO 

Hoogglans en Zijdeglans waren de eerste lakken op de markt voor deze  

omstandigheden. Door continue verdere innovatie op deze producten zijn  

het nog steeds één van de beste lakken in de markt.

Speciaal voor die omstandigheden of houtsoorten 
waarbij vochtregulering van belang is.

Een systeem dat het gehele jaar is te verwerken en waarbij vochtregulatie gewenst 

is. Bijvoorbeeld door de houtsoort of door ondergronden die eerder in contact met 

vocht zijn geweest. De LBH Silicon Alkyd Systeemverf is uitstekend geschikt voor 

zowel kozijnen als geveltimmerwerk. In verwerking wordt deze lak door de vakman 

als zeer prettig ervaren.

Speciaal voor die omstandigheden waar vanwege 
esthetische reden wordt gekozen voor een 
zijdeglanzende uitstraling.

Een ijzersterk verfsysteem op hout en (voorbehandeld) staal met een sublieme 

vloei en (kanten) dekking. De LBH Urethan Alkyd Zijdeglanslak heeft een snelle 

droging en doordroging met uitstekende esthetische eigenschappen.

LBH systemen van Wijzonol
kwaliteit die werkt onder alle omstandigheden

NIEUW

SDT



LBH 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. Dit is de ideale basis voor duurzaam schilderwerk met een mooie bolle glans!

• Hoogvullend

• Strakke vloei

• Zeer lange overstaantijd

LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak
Hoogwaardige hoogglanslak met langdurig glans- en kleurbehoud, zeer prettige verwerking en 

prachtige glans. Wij adviseren deze te gebruiken in combinatie met LBH Grondlak HV. 

Een eindeloos mooi strak eindresultaat!

• Uitstekend buitenduurzaam

• Lang glansbehoud

• Strakke vloei

LBH Silicon Alkyd Systeemverf
Een lekker makkelijk te verwerken, mooie halfglanzende vochtregulerende verf die bijzonder breed 

inzetbaar is. Ideaal voor het afschilderen van voorbehandeld hout, metaal of kunststof, maar ook als 

(over)grondlaag op kaal hout. De hoge vulling zorgt voor voldoende body, dekking en een duurzame 

bescherming.

• Uitstekend buitenduurzaam

• Soepele verwerking

• Vochtregulerend

LBH Urethan Alkyd Zijdeglanslak
Dé zijdeglanslak voor het ultieme strak-in-de-lak effect! In combinatie met de LBH Grondlak HV een

ijzersterk verfsysteem op hout met een sublieme vloei en (kanten)dekking. Maar ook prima toepasbaar

als aflak op voorbehandeld metaal en kunststof.

• Uitstekend buitenduurzaam

• Lang glansbehoud

• Strakke vloei

LBH 

De universele 
vakverf voor 
veelzijdig vakwerk

Bent u bekend met onze 
Levensduurverwachting module? 

Hiermee krijgt u inzicht in de levensduur van 
verfsystemen. 
Neem contact op via 038-4291100 of via 
info@wijzonol.nl voor meer informatie.

De LBH lakken zijn geschikt voor het meest uiteenlopende 
schilderwerk. De lakken zijn makkelijk verwerkbaar, met een 
prettig gevoel in de kwast, een mooie strakke vloei en een volle 
laag die perfect blijft staan. Zo krijgt u snel en makkelijk een 
strak eindresultaat, dat jarenlang mooi blijft.

Dit product is
geschikt om buiten
te verwerken.

Applictatie met
kwast en/of roller.

Voor gebruik
goed roeren.

NIEUW!

LBH          Ultra 
Hoogglanslak

Glansrijk de beste

LBH               Ultra Hoogglanslak, 
De nieuwe LBH SDT Ultra Hoogglanslak biedt 20% meer buiten-
duurzaamheid. In ideale gevallen kan er zelfs tot 12 jaar buitenduur-
zaamheid mee worden bereikt. De verbeterde buitenduurzaamheid 
en de hogere en langere glansprestatie maken van dit product een 
superieure hoogglanslak die staat voor langdurige bescherming en 
verfraaiing van geschilderde bouwdelen. De vakman geeft aan dat 
er geen hogere glans en langer glansbehoud te krijgen is dan met de 
LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

LBH              Ultra Hoogglanslak
Hoogglanzende aflak met een zeer lange buitenduurzaamheid, hoge aanvangsglans 

en optimaal glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars met Super 

Durable Technology. Inzetbaar in onderhoudssystemen waarbij hoge eisen worden 

gesteld aan de levensduur van verfsystemen.

• Uitstekend buitenduurzaam

• Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud

• Uitstekende verwerking
NIEUW

SDT

SDT

SDT



LBH 
Transparant UV
Makkelijk te 
verwerken 
transparante lak

Wat al mooi is maakt u schitterend mooi met de transparante 
lakken van Wijzonol. Ze zorgen niet alleen voor een optimale 
bescherming tegen zon, regen en vuil, maar geven ook een 
prachtig hoogglanzende of zijdeglanzende afwerking. Kozijnen, 
ramen en deuren komen tot leven en blijven duurzaam mooi.

LBH Transparant UV Hoogglans
Een makkelijk te verwerken transparante lak waarmee u kozijnen, ramen, deuren en gevelbetimmering

een prachtige hoogglanzende uitstraling geeft. De houtnerf blijft goed zichtbaar, wat het natuurlijke

karakter van het hout extra benadrukt. De hoge glans blijft zeer lang behouden en het ingebouwde

UV-filter zorgt voor een duurzame bescherming.

• Uitstekend buitenduurzaam

• Soepele verwerking

• Lang glansbehoud

LBH Transparant UV Zijdeglans
Met deze soepel te verwerken transparante lak geeft u al het geveltimmerwerk een natuurlijk,

subtiel zijdeglanzend uiterlijk. Het straalt rust uit en het ingebouwde UV-filter zorgt ook bij deze lak

voor een duurzame bescherming.

• Uitstekend buitenduurzaam

• Soepele verwerking

• Lang glansbehoud

LBH systemen
gegarandeerd
buitenduurzaam 

LBH 4SO

In alle seizoenen 
een perfect 
resultaat

Te warm, te koud, te vochtig, te veel wind. Hollands weer is eigenlijk 
nooit ideaal schilderweer. Daarom hebben wij de LBH 4SO lakken 
ontwikkeld. Die zijn in ieder seizoen goed verwerkbaar, óók als de 
weercondities niet ideaal zijn. Zolang het niet hard vriest of regent, 
kunt u schilderen. Het hele jaar door. Met een langdurig mooi 
resultaat.

LBH 4SO Grondlak
De perfecte basis in elk seizoen. Doet onder zo’n beetje alle omstandigheden wat een kwaliteits grondlak

moet doen: strak vloeien, goed hechten, vlot drogen en goed dekken. Oók op de kanten. In combinatie

met de LBH 4SO Hoogglans of Zijdeglans staat deze grondlak garant voor duurzaam schilderwerk onder

minder gunstige weercondities.

• Hele jaar door te verwerken

• Goed vullend

• Strakke vloei

LBH 4SO Hoogglans
Duurzame hoogglanslak voor een spiegelglad resultaat. Probleemloos aan te brengen in elk seizoen en

dankzij de uitstekende aanvangsdroging ideaal voor locaties met veel zand en wind, of op naar binnen

draaiende ramen en deuren die bij niet ideale weercondities niet te lang open kunnen blijven staan.

• Hele jaar door te verwerken

• Zeer goed buitenduurzaam

• Strakke vloei

LBH 4SO Zijdeglans 
Koud of vochtig: met LBH 4SO Zijdeglans levert u ook onder deze condities strak schilderwerk.

De lak verwerkt soepel, dekt buitengewoon goed en heeft een ideale aanvangsdroging voor een stofvrij

zijdeglanzend eindresultaat.

• Hele jaar door te verwerken

• Zeer goed buitenduurzaam

• Strakke vloei

voor perfect
schilderwerk
hoeft het geen perfect
weer te zijn 



moderne vakverf, gemaakt voor
Nederlandse omstandigheden

N.B.:  - De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde. 
- De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur.

  Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.
 - Praktisch rendement afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement.

Wijzonol Bouwverven B.V. Postbus 205, 8000 AE Zwolle,
www.wijzonol.nl, info@wijzonol.nl tel. 038 - 4291100

03-2016

• het hele jaar door te verwerken

• prettig en efficiënt schilderen

• bijzonder goede vloei

• snelle droging

• perfecte dekking

• uitstekend buitenduurzaam

• langdurig glansbehoud

Stofdroog na
ca. 1,5 uur;

kleefvrij na
ca. 3,5 uur;

overschilderbaar 
na ca. 16 uur

Stofdroog na
ca. 3 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Stofdroog na
ca. 2,5 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 18 uur

Stofdroog na
ca. 3 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 18 uur

Stofdroog na
ca. 1 uur;

kleefvrij na
ca. 3 uur;

overschilderbaar
na ca. 16 uur

Stofdroog na
ca. 2,5 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 18 uur

Stofdroog na
ca. 2,5 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 18 uur

Stofdroog na
ca. 3 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 16 uur

Stofdroog na
ca. 3 uur;

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar
na ca. 16 uur

Stofdroog na 
ca. 3 uur; 

kleefvrij na
ca. 4 uur;

overschilderbaar 
na ca. 24 uur.

Stofdroog na
ca. 2,5 uur;

kleefvrij na
ca. 5 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Stofdroog na
ca. 3,5 uur;

kleefvrij na
ca. 5 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Stofdroog na
ca. 2 uur;

kleefvrij na
ca. 5 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Stofdroog na
ca. 3,5 uur;

kleefvrij na
ca. 5 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Stofdroog na
ca. 3,5 uur;

kleefvrij na
ca. 5 uur;

overschilderbaar
na ca. 24 uur

Technische
gegevens

Droogtijd bij 
20ºC en 
65% R.V.

Droogtijd bij 
5ºC en 
90% R.V.

Verwerkings-
condities

Glansgraad

Laagdikte

Verpakking

Theoretisch
rendement

LBH
Grondlak HV

LBH
Silicon Alkyd
Hoogglanslak

LBH
Urethan Alkyd
Zijdeglanslak

LBH
Silicon Alkyd
Systeemverf

LBH 4SO 
Grondlak

LBH 4SO
Hoogglans

LBH 4SO
Zijdeglans

LBH
Transparant
UV Hoogglans

LBH
Transparant
UV Zijdeglans

LBH 
SDT Ultra 
Hooglanslak

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 90%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 85%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 90%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 85%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 90%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 90%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 90%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Minimaal 5°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 85%

Minimaal 5°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 85%

Minimaal 0°C
omgevings- en
ondergrondtemp.,

relatieve
vochtigheid
max. 85%;

attentie voor
dauwpunt
(condensvorming)

Zijdeglans;
ca. 20 G.U. (60°)

Hoogglans;
ca. 85 G.U. (60°)

Zijdeglans;
ca. 30 G.U. (60°)
na ca. 1 maand

Halfglans;
ca. 60 G.U. (60°),
na ca. 1 maand

Zijdeglans;
ca. 20 G.U. (60°)

Hoogglans;
ca. 80 G.U. (60°)
na ca. 1 maand

Zijdeglans;
ca. 35 G.U. (60°)
na ca. 1 maand

Hoogglans:
ca. 80 G.U. (60°)

Zijdeglans:
ca. 35 G.U. (60°),
na ca. 1 maand

Hoogglans;
ca. 90 G.U. (60°)

50 μm droog =
80 μm

50 μm droog =
80 μm

45 μm droog =
70 μm

45 μm droog =
68 μm

45 μm droog =
72 μm

40 μm droog =
70 μm

40 μm droog =
70 μm

30 μm droog =
60 μm

30 μm droog =
60 μm

50 μm droog =
80 μm

0,5, 1 en 2,5 liter  0,5, 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter 1 en 2,5 liter 1 en 2,5 liter 0,5, 1 en 2,5 liter

Bij 50 micrometer
droge laagdikte:
13 m2/l

Bij 50 micrometer
droge laagdikte:
13 m2/l

Bij 45 micrometer
droge laagdikte:
15 m2/l

Bij 45 micrometer
droge laagdikte:
14,7 m2/l

Bij 45 micrometer
droge laagdikte:
14 m2/l

Bij 40 micrometer
droge laagdikte:
16 m2/l

Bij 40 micrometer
droge laagdikte:
16 m2/l

Bij 30 micrometer
droge laagdikte:
16,6 m2/l

Bij 30 micrometer
droge laagdikte:
16,6 m2/l

Bij 50 micrometer
droge laagdikte:
13 m2/l


