
RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

WATERVERDUNBARE LAKKEN
UIT EEN NIEUW TIJDPERK!

Profi Hydro lakken van  RELIUS.

Of het nu mat, zijdemat, glanzend of hoogglanzend is – met de Profi Hydro PU lakken van RELIUS 

worden geen compromissen gesloten: hoogste kwaliteit voor de beste prestatie. Nu ook mogelijk 

op waterbasis.

Sterk optreden van de Profi Hydro lakken.

Verfrol
Ons advies voor gladde ondergronden : gebruik 

een verfrol met een zeer kortgeschoren viltvacht om 

de Profi Hydro lakken mee op te zetten en voor het 

narollen een verfrol van polyester schuim. Of gebruik 

een speciale schuimverfrol waarmee zowel de lak 

kan worden opgezet als nagerold. De te gebruiken 

verfrollen moeten geschikt zijn om waterverdunbare 

lakken mee aan te brengen. 

Ronde en platte kwast
Ons advies: gebruik ronde en platte kwasten van 

gemodificeerde polyestervezels, die geschikt zijn voor 

water verdunbare lakken. De Profi Hydro lakken hebben 

een mooie vloeiing, een lange levensduur, zijn goed 

te verdelen, gemakkelijk te besnijden en geven een 

topresultaat. 

Spuiten
Wij adviseren de Profi Hydro lakken airless, hoge druk 

en airmix te verspuiten volgens de RELIUS Spuittabel.

Profi-gereedschap voor profi Hydro lakken.

De tijd is voorbij waarin waterverdunbare lakken niet kunnen wedijveren met 

oplosmiddelhoudende lakken. Dat is de uitkomst van de nieuwe innovatieve 

Profi Hydro lakken van RELIUS. Met een minimale belasting op het milieu en een 

maximale levensduur van de producten speelt RELIUS in op het steeds groter 

belang van sustainability. 

Probeer het zelf: de toekomst is Hydro!

Klanten willen momenteel niet alleen een puik stukje schilderwerk, maar voelen zich in 

toenemende mate verantwoordelijk voor het milieu en het klimaat. Met de toepassing 

van de water verdunbare Profi Hydro PU lakken wordt topkwaliteit gecombineerd met 

een zeer lage milieu impact:

100% Hydro, 100% prestatie!  

• RELIUS Profi Hydro PU lakken zijn van een absolute topkwaliteit

• Zeer lange levensduur

• Zonder kobalt en daardoor minder belastend voor milieu en gezondheid dan   

 oplosmiddel houdende lakken

• De lakken bevatten zeer weinig oplosmiddelen, en zijn bijna reukloos tijdens het   

 aanbrengen, droging en uitharding

• Veel sneller drogend dan oplosmiddel houdende lakken

• RELIUS Profi Hydro PU lakken bezitten de hoogste weerbestendigheid, poederen 

 niet en zijn zeer kleurecht.

• Qua verwerking en applicatie geen enkel verschil met oplosmiddel houdende lakken   

• Absoluut niet vergelend en donker vergeling stabiel

• Een echte Allrounder met voor elk probleem een oplossing

• Voldoen aan de BREEAM normering

Eigenschappen
Profi  Hydro
PU Mattlack

Profi  Hydro
PU Seidenmattlack

Profi  Hydro
PU Glanzlack

Profi  Hydro
PU Hochglanzlack

Toepassing
Op hout, houten delen, metaal,zink, verzinkt staal, aluminium en draagkrachtige kunststoffen 
met de juiste voorbehandeling.

Glans 
(DIN_EN 927-1, ge-
meten onder 60°)

mat zijdeglans halfglans hoogglans

Toepassing binnen binnen en buiten binnen en buiten binnen en buiten

Weerbesten-
digheid

_

Belasting

Verbruik in ml/m2 80 - 100 80 - 100 80 - 100 80 - 100

Kleuren
Wit en 20 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Verpakking 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr

Verwerking Kwast, rol Kwast, rol en spuit Kwast, rol en spuit Kwast, rol en spuit

uitstekend                      zeer goed              goed
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Mat is de trend. Voor perfect schilderwerk. Voor een briljant resultaat.Voor de perfecte start.

Hoogwaardige water verdunbare lakken van topkwaliteit. Zeer goede eigenschappen 

en een lange levensduur. Voor buiten en binnen. De allround lak voor elke schilder.

De voordelen in één oogopslag:

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfecte vloeiing bij rollen, strijken en spuiten

• Lange open tijd

• Uitstekende dekking en sneldrogend

• Stoot- en slagvast, zeer slijtvast

• Absoluut niet vergelend en donker vergeling stabiel

• Hoge weerbestendigheid, poederen niet, uitstekend kleurbehoud en UV- stabiel

• Krasbestendig

• Bestand tegen gebruikelijke schoonmaakmiddelen

• Hittebestendig tot 80°C

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Verkrijgbaar in wit en 23.000 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Voor een spiegelglad, strak en streeploos resultaat met een mooie bolle glans. 

Wereldklasse voor binnen en buiten. 

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfecte vloeiing bij rollen, strijken en spuiten

• Lange open tijd en sneldrogend

• Uitstekende dekking

• Stoot- en slagvast, zeer slijtvast

• Absoluut niet vergelend 

• Hoge weerbestendigheid, poedert niet, uitstekend kleurbehoud en UV- stabiel

• Krasbestendig

• Bestand tegen gebruikelijke schoonmaakmiddelen

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Verkrijgbaar in wit en 23.000 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Primerlaag met optimale hechting op ijzer/staal, 

zink, n-metalen en diverse kunststoffen. 

Eenvoudig overal toe te passen.

• Praktisch reukloos en sneldrogend

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 

 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Voor binnen schilderwerk met een prachtig mat effect op meubels, speelgoed, 

deuren, houten delen en overig houtwerk. 

De voordelen in één oogopslag:

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfect streeploze vloeiing zonder aanzetten bij rollen en strijken

• Lange open tijd

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Voor binnen

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Zeer goed isolerende grondverf voor bloedende 

houtsoorten, nicotineaanslag, brandschade en 

olie- en vetvlekken.

• Praktisch reukloos en sneldrogend

• Zeer goede dekking

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

 

Profi Hydro PU Seidenmatt- en Glanzlack Profi Hydro PU HochglanzlackProfi Hydro UniPrimer Profi Hydro PU Mattlack

Profi Hydro VorLac

Profi Hydro IsoPrimer

Als grondverf op houten ramen, kozijnen, deuren en overig houtwerk. 

Geschikt voor het overgronden van oude intact zijnde verflagen, na de juiste voorbehandeling. 

• Praktisch reukloos, sneldrogend en perfecte vloeiing

• Goed vullend en uitstekende dekking

• Gemakkelijk schuurbaar

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering
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• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 

 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Voor binnen schilderwerk met een prachtig mat effect op meubels, speelgoed, 

deuren, houten delen en overig houtwerk. 

De voordelen in één oogopslag:

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfect streeploze vloeiing zonder aanzetten bij rollen en strijken

• Lange open tijd

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Voor binnen

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Zeer goed isolerende grondverf voor bloedende 

houtsoorten, nicotineaanslag, brandschade en 

olie- en vetvlekken.

• Praktisch reukloos en sneldrogend

• Zeer goede dekking

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

 

Profi Hydro PU Seidenmatt- en Glanzlack Profi Hydro PU HochglanzlackProfi Hydro UniPrimer Profi Hydro PU Mattlack

Profi Hydro VorLac

Profi Hydro IsoPrimer

Als grondverf op houten ramen, kozijnen, deuren en overig houtwerk. 

Geschikt voor het overgronden van oude intact zijnde verflagen, na de juiste voorbehandeling. 

• Praktisch reukloos, sneldrogend en perfecte vloeiing

• Goed vullend en uitstekende dekking

• Gemakkelijk schuurbaar

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering



Mat is de trend. Voor perfect schilderwerk. Voor een briljant resultaat.Voor de perfecte start.

Hoogwaardige water verdunbare lakken van topkwaliteit. Zeer goede eigenschappen 

en een lange levensduur. Voor buiten en binnen. De allround lak voor elke schilder.

De voordelen in één oogopslag:

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfecte vloeiing bij rollen, strijken en spuiten

• Lange open tijd

• Uitstekende dekking en sneldrogend

• Stoot- en slagvast, zeer slijtvast

• Absoluut niet vergelend en donker vergeling stabiel

• Hoge weerbestendigheid, poederen niet, uitstekend kleurbehoud en UV- stabiel

• Krasbestendig

• Bestand tegen gebruikelijke schoonmaakmiddelen

• Hittebestendig tot 80°C

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Verkrijgbaar in wit en 23.000 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Voor een spiegelglad, strak en streeploos resultaat met een mooie bolle glans. 

Wereldklasse voor binnen en buiten. 

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfecte vloeiing bij rollen, strijken en spuiten

• Lange open tijd en sneldrogend

• Uitstekende dekking

• Stoot- en slagvast, zeer slijtvast

• Absoluut niet vergelend 

• Hoge weerbestendigheid, poedert niet, uitstekend kleurbehoud en UV- stabiel

• Krasbestendig

• Bestand tegen gebruikelijke schoonmaakmiddelen

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Verkrijgbaar in wit en 23.000 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Primerlaag met optimale hechting op ijzer/staal, 

zink, n-metalen en diverse kunststoffen. 

Eenvoudig overal toe te passen.

• Praktisch reukloos en sneldrogend

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 

 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Voor binnen schilderwerk met een prachtig mat effect op meubels, speelgoed, 

deuren, houten delen en overig houtwerk. 

De voordelen in één oogopslag:

• Absoluut reukloos tijdens verwerking en droging

• Soepele verwerking

• Perfect streeploze vloeiing zonder aanzetten bij rollen en strijken

• Lange open tijd

• Gecertificeerd; kindvriendelijk volgens DIN EN 71-3

• Lange levensduur

• Voor binnen

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

Zeer goed isolerende grondverf voor bloedende 

houtsoorten, nicotineaanslag, brandschade en 

olie- en vetvlekken.

• Praktisch reukloos en sneldrogend

• Zeer goede dekking

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 12 kleuren via 

 Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering

 

Profi Hydro PU Seidenmatt- en Glanzlack Profi Hydro PU HochglanzlackProfi Hydro UniPrimer Profi Hydro PU Mattlack

Profi Hydro VorLac

Profi Hydro IsoPrimer

Als grondverf op houten ramen, kozijnen, deuren en overig houtwerk. 

Geschikt voor het overgronden van oude intact zijnde verflagen, na de juiste voorbehandeling. 

• Praktisch reukloos, sneldrogend en perfecte vloeiing

• Goed vullend en uitstekende dekking

• Gemakkelijk schuurbaar

• Voor binnen en buiten

• Verkrijgbaar in wit en 1.700 kleuren via Living Colours 2.0

• In meerdere verpakkingen: 0,375 ltr, 0,75 ltr en 2,5 ltr

• Voldoet aan de BREEAM normering



RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

WATERVERDUNBARE LAKKEN
UIT EEN NIEUW TIJDPERK!

Profi Hydro lakken van  RELIUS.

Of het nu mat, zijdemat, glanzend of hoogglanzend is – met de Profi Hydro PU lakken van RELIUS 

worden geen compromissen gesloten: hoogste kwaliteit voor de beste prestatie. Nu ook mogelijk 

op waterbasis.

Sterk optreden van de Profi Hydro lakken.

Verfrol
Ons advies voor gladde ondergronden : gebruik 

een verfrol met een zeer kortgeschoren viltvacht om 

de Profi Hydro lakken mee op te zetten en voor het 

narollen een verfrol van polyester schuim. Of gebruik 

een speciale schuimverfrol waarmee zowel de lak 

kan worden opgezet als nagerold. De te gebruiken 

verfrollen moeten geschikt zijn om waterverdunbare 

lakken mee aan te brengen. 

Ronde en platte kwast
Ons advies: gebruik ronde en platte kwasten van 

gemodificeerde polyestervezels, die geschikt zijn voor 

water verdunbare lakken. De Profi Hydro lakken hebben 

een mooie vloeiing, een lange levensduur, zijn goed 

te verdelen, gemakkelijk te besnijden en geven een 

topresultaat. 

Spuiten
Wij adviseren de Profi Hydro lakken airless, hoge druk 

en airmix te verspuiten volgens de RELIUS Spuittabel.

Profi-gereedschap voor profi Hydro lakken.

De tijd is voorbij waarin waterverdunbare lakken niet kunnen wedijveren met 

oplosmiddelhoudende lakken. Dat is de uitkomst van de nieuwe innovatieve 

Profi Hydro lakken van RELIUS. Met een minimale belasting op het milieu en een 

maximale levensduur van de producten speelt RELIUS in op het steeds groter 

belang van sustainability. 

Probeer het zelf: de toekomst is Hydro!

Klanten willen momenteel niet alleen een puik stukje schilderwerk, maar voelen zich in 

toenemende mate verantwoordelijk voor het milieu en het klimaat. Met de toepassing 

van de water verdunbare Profi Hydro PU lakken wordt topkwaliteit gecombineerd met 

een zeer lage milieu impact:

100% Hydro, 100% prestatie!  

• RELIUS Profi Hydro PU lakken zijn van een absolute topkwaliteit

• Zeer lange levensduur

• Zonder kobalt en daardoor minder belastend voor milieu en gezondheid dan   

 oplosmiddel houdende lakken

• De lakken bevatten zeer weinig oplosmiddelen, en zijn bijna reukloos tijdens het   

 aanbrengen, droging en uitharding

• Veel sneller drogend dan oplosmiddel houdende lakken

• RELIUS Profi Hydro PU lakken bezitten de hoogste weerbestendigheid, poederen 

 niet en zijn zeer kleurecht.

• Qua verwerking en applicatie geen enkel verschil met oplosmiddel houdende lakken   

• Absoluut niet vergelend en donker vergeling stabiel

• Een echte Allrounder met voor elk probleem een oplossing

• Voldoen aan de BREEAM normering

Eigenschappen
Profi  Hydro
PU Mattlack

Profi  Hydro
PU Seidenmattlack

Profi  Hydro
PU Glanzlack

Profi  Hydro
PU Hochglanzlack

Toepassing
Op hout, houten delen, metaal,zink, verzinkt staal, aluminium en draagkrachtige kunststoffen 
met de juiste voorbehandeling.

Glans 
(DIN_EN 927-1, ge-
meten onder 60°)

mat zijdeglans halfglans hoogglans

Toepassing binnen binnen en buiten binnen en buiten binnen en buiten

Weerbesten-
digheid

_

Belasting

Verbruik in ml/m2 80 - 100 80 - 100 80 - 100 80 - 100

Kleuren
Wit en 20 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Wit en 23.000 kleuren 
via RELIUS Living 
Colours 2.0

Verpakking 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr 0,375 ltr, 0,75 ltr, 2,5 ltr

Verwerking Kwast, rol Kwast, rol en spuit Kwast, rol en spuit Kwast, rol en spuit

uitstekend                      zeer goed              goed
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Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen


