
niEUW TiJDpERK VOOR WaTERgEDRagEn 
LaKKEn.

RELiUs hYDRO-pU LaKKEn.  
 
Lakken op waterbasis overklassen de oplosmiddelhoudende varianten. En dit hebben we te danken 

aan RELIUS die met behulp van de allernieuwste technologieën innovatieve Hydro-PU lakken heeft 

ontwikkeld. Het resultaat van de watergedragen lakken - in hoogglans, glans, zijdemat of mat - is per-

fect. En last but not least zijn deze lakken ook milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid. 

De toekomst heet Hydro!



Naast een uitstekend eindresultaat wordt er bij het ontwikkelen van 

de eigenschappen van de lak steeds meer aandacht besteed aan 

de gezondheid en het milieu. Met de hoogwaardige, watergedragen 

RELIUS HYDRO-PU lakken wordt 100% aan alle eisen tegemoetgekomen:

 •De modernste PU-technologie van de nieuwste generatie zorgt   

   voor een uitstekend resultaat en een zeer slijvast en hard oppervlak 

   in een professionele kwaliteit

 •Kobaltvrij, waardoor er geen gevaar bestaat voor de gezondheid  

   en het milieu

 •Reukarm tijdens de verwerking, droging en doorharding

 •Droogt aanzienlijk sneller dan oplosmiddelhoudende lakken

 •Uitstekende verwerking die niet onderdoet voor conventionele 

   lakken

 •Uiterst weersbestendig, kleur- en lichtecht

 •Vergeelt niet, ook niet in het donker

 •Echte allrounder en probleemoplosser 

 •Met controlerapport DIN EN 71-3, geschikt voor speelgoed 

RELiUs hYDRO-pU hOchgLanZLacK

Hoogglanzende lak van premiumkwaliteit voor streeploze, spiegel-

gladde oppervlakken. De allerbeste kwaliteit voor binnen en buiten.

 •Gemakkelijk te verwerken

 •Gemakkelijk aan te brengen, zowel met kwast, roller of spuit

 •Lange open verwerkingstijd

 •Zeer goed dekkend

 •Stoot- en slagvast, krasbestendig

 •Bestand tegen de conventionele reinigingsproducten

 •Vergeelt niet

 •Weer- en UV-bestendig, kleur- en lichtecht

 •Verkrijgbaar in zeer veel kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 

100% hydro-pU, 100% kwaliteit!



Voor perfecte oppervlakken.

RELiUs hYDRO-pU gLanZ- En sEiDEnLacK

Glanzende of zijdeglanzende lak uit het premiumsegment met 

topeigenschappen voor zowel binnen als buiten. De allrounder voor 

iedereen.

 •Gemakkelijk te verwerken

 •Gemakkelijk aan te brengen, zowel met kwast, roller of spuit

 •Lange open verwerkingstijd

 •Zeer goed dekkend

 •Stoot- en slagvast, krasbestendig

 •Bestand tegen de conventionele reinigingsproducten

 •Kwaliteitsproduct, vergeelt niet

 •Uiterst weer- en UV-bestendig, kleur- en lichtecht

 •Verkrijgbaar in zeer veel kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

RELiUs hYDRO-pU MaTTLacK

Matte lak uit het premiumsegment, voor het schilderen van meubels, 

speelgoed, deuren, houten aftimmeringen in huis om ze een stijlvolle 

matte uitstraling van topkwaliteit te geven. Mat is mode.

 •Gemakkelijk te verwerken

 •Streeploos en zonder aanzetten, met kwast, roller of spuit

 •Lange open verwerkingstijd

 •Kwaliteitsproduct, vergeelt niet

 •Stoot- en slagvast, krasbestendig

 •Verkrijgbaar in veel kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,75 l, 2,5 l

RELIUS HYDRO-PU LAKKEN - de nieuwste waterverdun-
bare generatie van professionele premiumkwaliteit!
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Technologie Alkyd/PU Acryl/PU Acryl/PU Acryl/PU

Glans (DIN EN 927-1) hoogglanzend glanzend halfmat mat

Toepassing binnen en buiten binnen en buiten binnen en buiten binnen

Ondergrond Hout, houten materialen, metaal, zink, verzinkt staal, aluminium, kunststoffen die  
kunnen worden gecoat nadat de ondergrond is voorbehandeld

Weersbestendigheid           

Bescherming                 

Kleurechtheid                  

Vergelingsweerstand                  

Vullend vermogen                 

Verwerking kwast, rollen, spuiten kwast, rollen, spuiten kwast, rollen, spuiten kwast, rollen, spuiten

Kleuren                 

Verpakking             

     uitstekend       zeer goed                     goed 

De kracht van hydro.
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