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Bij de overstap van oplosmiddelbeits naar waterbeits en eventueel tegelijkertijd van 
oplosmiddelhoudende lak naar de duurzamere HYDRO lak dienen de volgende 
bijzonderheden bekend te zijn. 
 
Deze doen zich vaak voor bij het gebruik van een beits die niet compatibel is met HYDRO  
laken/of bij een houtsoort die bijzonder veel houtinhoudstoffen bevat. 
 
1. Door hun samenstelling kunnen waterlakken sterker met houtinhoudstoffen reageren 

dan lakken op oplosmiddelbasis. 
2. Water is het hoofdoplosmiddel in waterlakken en dit water kan bepaalde inhoudsstoffen 

oplossen, niet alleen uit hout maar ook uit waterbeits (vooral kleurstofbeitsen). 
 
Door deze bijzonderheden kan het beitsbeeld/beitseffect iets anders zijn dan u gewend bent. 
 
Dus geldt: 
• Niet elke waterlak is even goed bruikbaar op een gebeitst oppervlak. 
• Niet elke waterbeits is even goed bruikbaar op elke houtsoort, en is ook niet altijd 

overschilderbaar door elke waterlak. 
 
Een voorbeeld: 
Wit gebeitste panelen, 2 x gelakt met een laksysteem op oplosmiddelbasis (rechter paneel) 
en met een HYDRO laksysteem (linker paneel). 

 
Houtsoort beuken (geen kleur-/inhoudsstoffen): geen waarneembaar verschil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houtsoort essen (weinig tot veel kleur-/inhoudsstoffen): verschil waarneembaar. 
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Houtsoort eiken (veel tot zeer veel kleur-/inhoudsstoffen): duidelijk waarneembaar 
verschil. 
 

 
 
Bij een witte beits op een houtsoort met een hoog gehalte aan houtinhoudstoffen (bv. 
eiken) voorkomt momenteel alleen het gebruik van een oplosmiddelhoudende "barrièrelaag" 
de ongewenste kleurverandering als gevolg van een aflaklaag met een waterlaksysteem.  
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Hiervoor adviseren wij momenteel (december 2022) bv. onze UNA-PUR DE 42594, 
mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070. 
Daarna kan het oppervlak naar wens met een HYDRO lak worden gelakt. 
 
Wij doen er alles aan om ook dit probleem op te lossen en een volledige HYDRO opbouw 
mogelijk te maken. 
 
Optimale waterbeitsen om te combineren met waterlakken: 
⇨ indien mogelijk alleen met pigmenten genuanceerd. 
⇨ indien met kleurstoffen, dan mag/moet dit aandeel niet groter zijn dan 50 %. 
⇨ zie gedetailleerde samenstelling in het nieuwe beitshandboek. 
 
Deze beitsen kunnen met de volgende HYDRO lakken worden gelakt (ook in combinatie!):  
COOL-TOP HE 6509x(glansgraad) 
COOL-BASE HG 6580 
 
PERFECT-TOP HDE 5400x(glansgraad), mengverhouding 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091 
PERFECT-BASE HDG 5407, mengverhouding 5 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091 
 
Bij kritische beitsen of op kritische houtsoorten is de volgende gecombineerde opbouw 
bijzonder doeltreffend gebleken: 
PERFECT-BASE HDG 5407, mengverhouding 5 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091 en  
PERFECT-TOP HDE 5400x(glansgraad), mengverhouding 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091 
 
Of, zoals reeds vermeld: 
UNA-PUR DE 42594, mengverhouding 10 : 1 PUR Verharder DR 4070 en  
COOL-TOP HE 6509x(glansgraad) 
 
Belangrijk: 
Voer bij twijfel een laktest uit op het originele substraat en controleer of het resultaat aan uw 
verwachtingen voldoet. 
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de actuele technische documentatie van de 
afzonderlijke producten. 
 
Opmerking: 
Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van 
zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op 
geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene 
voorwaarden. 
Het veiligheidsblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld. 


