
Wijzonol 

LBH SDT Ultra 

Hoogglanslak

Ook bij lage

temperaturen 

en hoge 

luchtvochtigheid



Ga jij als schilder ook altijd voor het beste resultaat? Jij gaat door in koude en vochtige 

omstandigheden, met je vakmanschap en de beste lak ga je altijd voor het beste schilderwerk.

Samen met de Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak! Deze lak is ontwikkeld om in alle 

omstandigheden uitmuntende prestaties te leveren. De beste voor buiten met zeer goede 

verwerkingseigenschappen voor de schilder en een langdurige bescherming van vastgoed.

Een buitenlak met buitengewone prestaties. 

Altijd! Ook bij lage temperaturen en hoge 

luchtvochtigheid!

Gemaakt door verfwetenschappers, getest door schilders.

93% van de schilders kwalificeerde bij een onafhankelijke test de prestatie van deze 

buitenlak als uitmuntend. Ga naar jouw grossier, vraag naar de beste voor buiten en 

ervaar het zelf.

Altijd de beste voor buiten! 

Ook bij lage temperaturen 
en hoge luchtvochtigheid!

Verbeterde droging  

Verbeterde verwerking

Extreem lang glansbehoud

Buitenduurzaam tot 12 jaar

Biobased grondstoffen 

Mo
Bouw MeesterSchilders

Jan
Schildersbedrijf Eichhorn

“Goede vloei,

fantastische verf, super 

hoge glansgraad.”

“SDT Ultra Hoogglanslak 

onderscheidt zich door 

uitermate goede kanten

dekking, bolle aanvangs-

glans en ‘ouderwets’

prettige verwerkbaarheid.”

Pieter
Vastgoedmedewerker 
Woningstichting

“Wijzonol heeft ons 

geholpen om de kwaliteit 

en duurzaamheid van 

het schilderwerk op een 

aanzienlijk hoger nieveau 

te brengen.”



Extreem lang 

glans- en 

kleurbehoud 

Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Duurzaamheid Tot 12 jaar

Oplosmiddelarm √

VOS gehalte Max. 300 g / liter

Biobased gehalte 40 - 60%

Droogtijd 5°C / 90% R.V.

Stofdroog na ca. 3 uur  

Kleefvrij na ca. 4,5 uur  

Overschilderbaar na ca. 20 uur

Glansgraad Hoogglans, ca. 85 G.U. bij 60°

Theoretisch rendement 13 m2 / liter

Laagdikte nat / droog (in µm) 77 / 50

Verbeterde droging
De snelle aanvangsdroging en de daaropvolgende drogingsfases zorgen voor het beste resultaat waarbij 

vuilaanhechting nauwelijks kans krijgt en de elasticiteit behouden blijft.

Verbeterde verwerking
Onze verfwetenschappers zijn er in geslaagd de snelle aanvangsdroging te combineren met een zeer soepele 

rheologie, dus altijd soepel in de kwast.

Buitenduurzaam tot 12 jaar
Dankzij de super durable technology is een buitenduurzaamheid tot 12 jaar te realiseren. Een unieke prestatie. 

Altijd de beste keuze voor het duurzaam vastgoedonderhoud.

Biobased grondstoffen
We maken gebruik van duurzaam herwinbare grondstoffen. Deze kunnen terug groeien binnen de levensduur van 

het product. Alleen met de allerbeste Biobased technologie en een minimale CO2 footprint is een perfect palet van 

sublieme prestaties neergezet.

Duurzaam vastgoedonderhoud
De LBH SDT is de beste keuze voor duurzaam vastgoedonderhoud. Juist als er hoge eisen worden gesteld aan de 

levensduur van het verfsysteem. Dit levert besparingen op tot 20% van onderhoudskosten van schilderwerk en een 

verlaging van de CO2-uitstoot.

Extreem lang glansbehoud
Na een extreme bolle aanvangsglans blijven de glans en kleur jarenlang op het beste niveau, ook bij donkere kleuren.

1 2 3 Scan 

voor meer 

informatie

Een volledig systeem voor het beste resultaat

1e laag

Wijzonol LBH 

SDT Ultra Grondlak

2e laag

Wijzonol LBH 

SDT Ultra Grondlak

3e laag

Wijzonol LBH 

SDT Ultra Hoogglanslak



Wijzonol Bouwverven B.V. 
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
038 - 4291100, info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl V

e
rs

ie
 0

9
 -

2
0

2
0

C

A+
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B

Onze keurmerken

Ook bij lage

temperaturen 

en hoge 

luchtvochtigheid


