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RELIUS Profi lakken. 

Of het nu hout, metaal of kunststof is – met de professionele lakken van RELIUS 

krijgt elk oppervlak waar het recht op heeft; een perfecte finish.

Buitengewoon professioneel.

Met de professionele RELIUS lakken kan schilderwerk aan kozijnen, ramen en 

deuren niet alleen sneller, fraaier en concurrerender worden uitgevoerd, maar de 

professionele lakken van RELIUS bieden naast een zeer slijtvast oppervlak nog

een hele lijst met voordelen:

 Lange open tijd. Ook na een langere periode kan de schilder nog 

 herstelwerkzaamheden verrichten.

 Uitmuntende dekking. RELIUS professionele lakken kunnen door het hoge 

 vaste stofgehalte in hogere laagdiktes en dus in minder arbeidsgangen 

 worden aangebracht. 

 Streeploze vloeiing. Door de magnifieke drogingseigenschappen ontstaat een   

 spiegelglad oppervlak. Absoluut streeploos en zonder rolstructuur

 Oneindige kleurmogelijkheden. Dankzij Living Colours 2.0 kunnen meer dan   

 25.000 kleuren worden gemaakt. Elke kleurenwens kan hierdoor gegarandeerd 

 worden ingevuld.

 Aromaatvrij en reukmild. Met minder oplosmiddelen een betere kwaliteit

De professionele lakken van RELIUS zijn gebruiksklaar ingesteld.

Glansrijke prestaties.

Met de nieuwe profilakken van RELIUS kan de professionele schilder zich 

eenvoudig onderscheiden. Een mooie glans, buitengewone dekking, uitstekende 

vloeiing en hoge slijtvastheid zijn slechts enkele high lights van de hoog 

gekwalificeerde lakken van RELIUS. Wel zo professioneel!

Eigenschappen
Profi Gloss 
Premium HQ

Profi Satin 
Premium HQ

Profi  Venti HQ

Toepassingen
Op hout, houten delen, metalen, zink, verzinkt staal, alumini-
um en harde kunststoffen na de juiste voorbehandeling

Op maatvaste houten 
bouwdelen (deuren, ramen 
en kozijnen) 

Glans
(DIN EN 927-1,
60° hoek)

hoogglans zijdeglans halfglans

Waar buiten buiten buiten

Weersbestendigheid

Slijtvastheid

Verbruik in ml/m2 100 100 100

Kleuren Wit en in meer dan 25.000 kleuren via Living Colours 2.0

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

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

uitstekend      zeer goed goed     

DE PERFECTE LAK VOOR 
EEN PERFECT RESULTAAT!
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Glans in elke kleur.

  

Een onverwoestbare lak.

  

Van begin af aan perfect.  

Hoogvullende grondverf met isolerende 

eigenschappen en een uitstekende vloeiing 

op hout, metaal, kunststof en oude verflagen 

in wit en kleur. De ideale ondergrond voor 

hoogwaardig lakwerk.

 Hoge vul- en dekkracht

 Sneldrogend

 Goed schuurbaar

 In wit en meer dan 1.700 kleuren via 

 RELIUS Living Colours 2.0

 Voor buiten

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

Vochtregulerende en waterdamp doorlatende een-pot-systeemverf voor ramen 

en kozijnen. Perfect als grond- , tussen- en afwerklaag voor zowel nieuwbouw als 

onderhoud. Voor buiten.

 Halfglans

 Vochtregulerend

 Zeer goede kantendekking

 Hoog standvermogen

 Snelle blokvastheid

 Zeer slijtvast

 Licht- en kleurecht

 In wit en 25.000 kleuren via Living Colours 2.0

 Verpakking: 0,75 ltr. en 2,5 ltr.

Twee lakken van absolute wereldklasse. ProfiGloss Premium HQ heeft een glans-

graad als een spiegel en ProfiSatin Premium HQ geeft een super slijtvast en streeploos 

resultaat met een fluweelachtige glans. Beide toppers zijn voor buiten.

 Hoogglans en zijdeglans

 Soepel te verwerken

 Uitstekende dekking

 Buitengewoon UV-bestendig

 Kras-,stoot-, en slijtvast

 Weerbestendig

 Makkelijke reinigbaar

 In wit en 25.000 kleuren via Living Colours 2.0

 Verpakking: 0,375 ltr., 0,75 ltr en 2,5 ltr.   

Multifunctionele hechtprimer met actieve 

corrosiewering. Ideaal op draagkrachtige 

oude verflagen, ijzer, staal, zink, aluminium, 

harde kunststof, hout en houten delen. 

Voor buiten. 

 Universele hechtprimer

 Sneldrogend

 Uitstekende vloeiing

 Buitengewoon goed schuurbaar

 Hoogdekkend

 Voor buiten

 In wit, lichtgrijs, roodbruin, grijsgroen en 

 12 kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

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

Profi Venti HQ Profi VorlacPrimer ProfiGloss en ProfiSatin Premium HQ Profi UniPrimer
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