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Sinds 1866 voorziet Sherwin-Williams producenten en lakkerijen van de coatings die zij nodig hebben om hun producten er beter 
te doen uitzien en langer te laten meegaan en biedt terwijl ondersteuning ter verbetering van productiviteit en duurzaamheidsdoel-
stellingen. Voor zowel hout en algemene industriële markten gaat onze steun verder dan enkel coatings en worden zo ook kennis, 
materiaal en een unieke service gegeven. Wij zijn meer dan enkel uw lakleverancier.
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Houten onderdelen die blootgesteld worden 
aan grille weersomstandigheden hebben een 
langdurige bescherming nodig. Laqvin Hydro 
Protector is een nieuwe extra-hydrofobe 
watergedragen coating van Sherwin-Williams 
die u een transparante bescherming geeft.

Laqvin Hydro Protector is een hoogwaardige 
waterafstotende lak met uitstekende 
doorlaatbaarheid van waterdamp en een 
goede nat-op-nat hechting. Laqvin Hydro 
Protector is ook overschilderbaar met zichzelf.

Het bindmiddelsysteem is speciaal ontwikkeld 
om hoge duurzaamheid te bekomen.

Laqvin Hydro Protector is bruikbaar op 
diverse houtsoorten alsook op verschillende 
andere materialen zoals steen en metselwerk. 
Dit product is geschikt voor verticale of 
hellende oppervlakken, en omwille van zijn 
waterafstotende eigenschappen loopt het al 
het water makkelijk weg

Product omschrijving en 
specificaties
Droogtijd: 2 uur
Droogtijd tussen lagen: 1 uur
Kleur: Transparant
Product types: Gevelbekleding, timmerwerk, 
veranda’s, overkappingen en buitenmeubels
Ondergronden: Naaldhout, loofhout en 
hardhout. Tevens geschikt voor applicatie op 
steen en metselwerk.
Applicatie: Kwast, rol, lage-druk spuit, 
borstelmachine en dompelen.

Technische voordelen
• Waterafstotend
• Overlakbaar met zichzelf
• Lage glans
• Makkelijk aan te brengen
• Zeer goede hechting
• Watergedragen

Pluspunten
• Extreem waterafstotend
• Natuurlijke uitstraling en transparantie
• Economische behandeling en applicatie
• Gemakkelijk in onderhoud
• Geschikt voor hoogwaardig industriëel 
    gebruik
• Kan ook gebruikt worden op stenen 
    oppervlakken en metselwerk
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