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Brillux Latex Verven Voor Binnen

Superlux ELF 3000

Voor strijklicht gevoelige 
binnenverf met zeer ge-
lijkmatig oppervlaktebeeld 
voor slijtvaste plafond- en 
wandafwerkingen.

• ELF = emissiearm, op-
losmiddel- en weekma-
kervrij

• door TÜV Süd op scha-
delijke stoffen getest en 
productiebewaakt 

• voor kritische lichtom-
standigheden zoals 
strijklicht 

• stompmat 
• Schrobvastheid klasse 2 
• wit: dekvermogen klas-

se 1 bij 7 m²/l 
• oud wit: dekvermogen 

klasse 1 bij 8 m²/l 
• kleurbaar met het  

Brillux 
• kleurmengsysteem

Dolomit ELF 900

De allroundverf met uit-
stekende vloeiing en een 
hoge dekkracht voor het 
afwerken van wanden en 
plafonds.

• ELF = emissiearm, op-
losmiddel- en weekma-
kervrij

• door TÜV Süd op scha-
delijke stoffen getest en 
productiebewaakt 

• stompmat 
• Schrobvastheid klasse 3 
• Dekvermogen klasse 2 

bij 
• 8 m²/l 
• kleurbaar met het Bril-

lux 
• kleurmengsysteem

Latexverf ELF 992

Zijdeglanzende binnenverf 
voor 
slijtvaste, gemakkelijk te 
reinigen plafonds en wan-
den.
• ELF = emissiearm, op-

losmiddel- en weekma-
kervrij

• door TÜV Süd op scha-
delijke stoffen getest en 
productiebewaakt 

• zijdeglanzend 
• Schrobvastheid klasse 1 
• wit: dekvermogen klas-

se 2 bij 7 m²/l 
• antiekwit: dekvermogen 
• klasse 1 bij 7 m²/l 
• reinigbaar 
• bestand tegen desinfec-

tiemiddelen 
• hoge weerstand tegen 

PCBuitdampingen vol-
gens TUHH



Evocryl 200 

• 100% zuiver acrylaat 
gevelverf

• mat
• geringe neiging tot 

verontreiniging dankzij 
Evoflex-technologie

• werkt fotokalytisch
• door Solartect
• Protect (beschermlaag 

tegen
• aantasting door algen 

en schimmels)
• hoge kleurbestendig-

heid (klasse
• A, groep 1-2)
• met hoge bescherm-

functie
• tegen agressieve lucht-

verontreinigende stof-
fen

• waterdampdoorlaat-
baar

Top-Elastiek Gevelverf 
380

Scheuroverbruggende, 
koude-elastische dispersie 
gevelverf voor duurzame 
gevelafwerking op dragen-
de minerale ondergron-
den.
• voor buiten
• zijdemat
• optimaal scheurover-

bruggend
• optioneel verkrijgbaar 

in Protect-kwaliteit 
(filmbescherming tegen 
de aangroei van algen 
en schimmels op de 
afwerking)

• hoge “koude elasticiteit”
• dampdoorlatend
• gemakkelijk te verwer-

ken

Brillux Latex Verven Voor Buiten
Lacryl Hydro-Gel ELF 695

Waterig voorstrijkmiddel 
dat zeer goed met de roller 
kan worden aangebracht 
voor het egaliseren van 
verschillende zuigende on-
dergronden. Ook geschikt 
voor het versterken van 
aan de oppervlakte licht 
zandende pleisters, gips-
pleisters en -plamuur
• voor buiten en binnen
• ELF = emissiearm, op-

losmiddel- en weekma-
kervrij

• voldoet aan de eisen 
van de “Ausschuss zur 
gesundheitlichen Be-
wertung von Baupro-
dukten” (AgBB)

• verstevigend
• hechtingsbevorderend
• gemakkelijk verwerk-

baar
• alkalibestendig
• optioneel verkrijgbaar 

in Protect-kwaliteit 
(filmbescherming tegen 
de aangroei van algen 
en schimmels op de 
afwerking)

• snel drogend



Brillux Aromaatvrije Klassiekers

Impredur Grond 835

Als grond- en tussenlaag 
op houten onderdelen van 
loof- en naaldhout, zoals 
ramen, deuren en houten 
lambriseringen. Bovendien 
ook geschikt als tussenlaag 
op voorgegrond metaal
• aromaatvri
• op basis van alkydhars
• voor buiten
• mat
• uitstekend vul- en dek-

vermogen
• waterdampdoorlatend, 

dus vochtregulerend

Impredur Zijdematlak 
880

Voor hoogwaardige la-
klagen in topkwaliteit op 
voorgegronde hout- en 
metaaloppervlakken
• aromaatvrij
• op basis van alkydhars
• voor buiten (buitenkli-

maat)
• fraaie zijdematte glans-

graad
• uitstekende vloeiing
• perfect oppervlak
• hoog dekvermogen
• bestendig tegen huis-

houdreinigingsmidde

Impredur Hoogglanslak 
840

Voor hoogwaardige lakla-
gen in topkwaliteit op voor-
gegrond hout en metaal
• aromaatvrij
• op basis van alkydhars
• voor buiten
• hoogglanzend
• zeer kleur- en glansbe-

stendig
• zeer weerbestendig
• gemakkelijk verwerk-

baar
• bestendig tegen huis-

houdreinigingsmiddel



Impredur Ventilak 822

Voor hoogwaardige 
en vochtregulerende la-
kafwerkingen. Als één-
potsysteem op bijv. ramen, 
deuren, luiken en blinden, 
dakoverstekken enz. Bo-
vendien ook geschikt voor 
zijdeglanzende laklagen 
op voorgegronde metalen 
oppervlakken.
• aromaatvrij
• op basis van alkydhars
• voor buiten
• zijdeglanzend
• hoog dekvermogen
• goede kantendekking
• zeer weerbestendig
• vochtregulerend
• blokvast
• voor buiten optioneel 

verkrijgbaar met Pro-
tect (beschermlaag 
tegen aantasting door 
algen en schimmels)

Residur 891

Voor stevige, snel drogen-
de laklagen op voorgegron-
de metalen onderdelen, 
bijv. balustrades, onderde-
len van machines, buizen, 
of landbouwmachines.
• aromaatvrij
• op basis van alkydhars
• voor buiten
• hoogglanzend
• uitstekend dekvermo-

gen
• uitstekende oppervlak-

tehardheid
• voor een korte tijd 

bestand tegen smeer-, 
boor- en dieselolie

Impredur

Die aromatenfreien, ge-
ruchsmilden Klassiker 
unter den Brillux Lacken: 
• voor hoogwaardige op-

pervlakteresultaten 
• aromaatvrij, reukmild 
• op alkydharsbasis 
• hoogglanzend: voor 

buiten
• zijdemat: voor buiten 
• uitstekende vloeiing 
• perfect oppervlakte-

beeld 
• bestand tegen huishou-

delijke 
• reinigingsmiddelen 

Met de aromaatvrije lakken 
op alkydharsbasis bent u 
ook in de toekomst prima 
uitgerust voor veeleisende 
taken. De combinatie van 
voorlak en alkydharspro-
ducten in verschillende 
glansgraden maakt een 
perfecte laagopbouw mo-
gelijk voor hoogwaardige 
oppervlakteresultaten – en 
dat op de meest uiteenlo-
pende ondergronden.



Brillux Watergedragen Top Producten

Hydro-PU-Tec Voorlak 
2020

Bijzonder hoogwaardige 
voorlak, toepasbaar met 
kwast of roller op voorbe-
handelde of gepleisterde 
oppervlakken van hout of 
metaal binnen. Speciaal 
voor systeemopbouw met 
Hydro-PU-Tec lakken, bijv. 
op deuren, kozijnen, hou-
ten lambriseringen enz.
• watergedragen, geur-

arm
• op basis van de mo-

dernste PU-bindmiddel 
technologie

• voor binnen
• goed vul- en dekvermo-

gen
• uitstekende vloeiing

Hydro-PU-Tec Zijdemat-
lak 2088

Voor bijzonder hoogwaar-
dige tussen- en eindcoa-
tings in premium kwaliteit 
voor bijv. op hout, houten 
materialen, zink, alumini-
um en ijzer/staal.
• watergedragen, geur-

arm
• op basis van de mo-

dernste PU-bindmiddel 
technologie

• voor binnen
• zijdemat
• uitstekende vloeiing
• extreem lage neiging 

tot vergeling
• gemakkelijk verwerk-

baar
• zeer lichtbestendig

Hydro-PU-Tec Hoogglan-
slak 2084

Voor bijzonder hoogwaar-
dige tussen- en eindcoa-
tings in premium-kwaliteit 
voor bijv. op hout, houten 
materialen, zink, alumini-
um en ijzer/staal.
• watergedragen, reu-

karm
• op basis van de mo-

dernste PU-bindmiddel-
technologie

• voor buiten (buitenkli-
maat) en binnen

• hoogglanzend
• uitstekende vloeiing
• lage neiging tot verge-

ling
• gemakkelijk verwerk-

baar
• blokvast
• hoge lichtechtheid



Lacryl-PU Zijdematlak 
270

Voor milieu- en gezond-
heidsvriendelijke tussen- 
en eindlagen op bijv. hout, 
houten materialen, zink, 
aluminium en ijzer/staal. 
Ook geschikt om radiato-
ren in kleur te lakken.
• watergedragen, weinig 

emissies en schadelijke 
stoffen

• op basis van acrylhars, 
met PU versterkt

• voor buiten en binnen
• zijdemat
• snel drogend
• zeer lichtbestendig
• waterdampdoorlatend
• blokvast
• slijtvast en reinigbaar

Lacryl Grondverf 246

Ideale hechting voor latere 
afwerking met acryl- en 
acrylharslakken. Voor 
het aanbrengen van een 
grondlaag op hout, zink, 
verzinkt staal, aluminium 
en overschildbare kunst-
stoffen.
• watergedragen, weinig 

emissies en schadelij-
ke stoffen, universele 
hechtprimer

• op basis van acrylhars
• voor buiten
• bevordert de hechting
• goed vul- en dekvermo-

gen
• gemakkelijk verwerk-

baar
• snel drogend

Hydro-PU-Tec

Watergedragen en toch 
premium – met Hydro-PU-
-Tec heeft 
Brillux een toekomstge-
richt 
laksysteem ontwikkeld dat 
voldoet aan de hoogste 
eisen 
qua oppervlaktekwaliteit 
en 
verwerkingsgemak bij ge-
bruik 
van zowel kwast en roller.
• op waterbasis, reukarm
• gebaseerd op de mo-

dernste 
• PU-bindmiddeltechno-

logie
•  voor binnen
• uitstekende vloeiing
• extreem geringe nei-

ging tot 
• vergeling
• gemakkelijk te verwer-

ken
• zeer lichtbestendig



Werkomschrijving

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet vast, droog, schoon, gripvast, draagkrachtig en vrij van oplosmiddelen zijn. Niet 
intacte en ongeschikte afwerklagen geheel verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. 
Intacte laklagen goed schuren. 
Bij het bewerken en verwijderen van verflagen kunnen er door bijv. schuren,
afbranden e.d. gevaarlijke stoffen/dampen vrijkomen. Werkzaamheden
uitsluitend uitvoeren in goed geventileerde ruimtes en zo nodig voor
geschikte (adem-) beschermingsmiddelen zorgen.

Buitenafwerking op hout (alkyd)

Ondergronden Grondlaag Tussenlaag Eindafwerking
Onbehandelde, maatvaste 
houten bouwelementen: ra-
men en deuren

Impredur Grond 835 Impredur Grond 835 Impredur Hoogglanslak 840, Impredur 
Zijdematlak 880,
Impredur Ventilak 822

 
Afwerking op hout binnen (Watergedragen)

Ondergronden Grondlaag Tussenlaag Eindafwerking
Houten onderdelen, houten 
materiaal, onbehandeld

Lacryl Grondverf 246 of 
Isoprimer 243

Afhankelijk van keuze en 
noodzaak met Hydro-
-PUTec Voorlak 2020, 
Lacryl Grondverf 246 of 
Isoprimer 243

1–2x Hydro-PU-Tec Zijdematlak2088/ 
Hoogglanslak 2084

Houten onderdelen, houten 
materiaal, met intacte alkyd-
hars laklaag Beschadigingen met 

Lacryl Grondverf 246 of 
Isoprimer 243

Houten onderdelen, houten 
materiaal met intacte dispersie 
afwerklaag

Renovatielaag, overschilderen, Latex (binnen)

Ondergronden Grondlaag Tussenlaag Eindafwerking
Normaal zuigende ondergrond, 
bijv. matte dispersie

Indien noodzakelijk, La-
cryl Voorstrijkmiddel ELF 
595 of Hechtgrond ELF 
3720, Wandprimer 695 
Hydro-Gel ELF

Afhankelijk van de 
situatie van het object en 
noodzaak Superlux ELF 
3000, Latexverf ELF 992, 
Dolomit ELF 900

Superlux ELF 3000, Latexverf ELF 992, 
Dolomit ELF 900Niet cq. zwak zuigende onder-

grond, bijv. olie- en lakverfla-
gen, glanzende dispersie

Hechtgrond ELF 3720

Intacte tweekomponenten 
afwerking bijv. CreaGlas 2K-PU-
-Finish

2K-Aqua Epoxy-Primer 
2373

Gevelafwerking met Evocryl 200

Ondergronden Grondlaag Tussenlaag Eindafwerking
Normaal zuigende ondergron-
den, bijv. buitenpleister (afhan-
kelijk van de drukvastheid 2).

IEvt. Gronderingsconcen-
traat ELF 938, 1:4 verdund 
of Lacryl Voorstrijkmiddel 
ELF 595 Evocryl 200 of, Indien 

vullende en dichtende 
eigenschappen gewenst 
zijn, Gevel-Vulmiddel 444

Evocryl 200
Sterk zuigende ondergronden, 
bijv. buitenpleister (afhankelijk 
van de drukvastheid 2), beton3)

Indien nodig Lacryl Voor-
strijkmiddel ELF 595 of 
Voorstrijkmiddel 545, 695 
Hydro-Gel ELF

Intacte organische afwerkin-
gen, bijv. dispersielakken, 
kunstharspleisters, polyme-
risaatharslagen

Hechtgrond ELF 3720 



Op de kwast komt het aan!

Kwastenkennis

Wie verf op waterbasis op de traditionele manier verwerkt, kan geen
bevredigende resultaten bereiken en onderschat de nieuwe materialen
en hun economisch potentieel. Want wanneer ze op de juiste manier
worden toegepast, doen sommige producten op waterbasis in veel
opzichten niet meer onder voor lakken op basis van oplosmiddelen.

Voor het verwerken van verf op oplosmiddelbasis heeft natuurhaar zich
bewezen. De gegroeide vezels garanderen en optimaal oppervlaktebeeld.  
Natuurlijk neemt natuurhaar water op het zwelt. En precies dat gebeurt ook bij het verwerken van producten op 
waterbasis met kwasten van natuur haar. Het gereedschap verliest zijn ideale vorm en zijn vormstabiliteit

Het oppervlak wordt streperig. Daarom dienen bij het verwerken van verf op waterbasis uitsluitend kwasten met 
synthetisch haar gebruikt te worden. Synthetisch haar blijft ook bij contact met water vormstabiel. Sommige syn-
thetische haarsoorten kunnen nagenoeg exact in de vorm van natuurlijk haar vervaardigd worden:
conisch toelopend, met gespitste en gespleten haarpunten voor een perfect oppervlakte beeld. 

Naast de vorm en de vormstabiliteit komt het ook aan op de elasticiteit van het haar. Die moet op het specifieke 
product 
afgestemd zijn. Voor de ene verf is een elastische haarsoort uitermate geschikt, terwijl een ander product vraagt 
om een minder elastische soort.


