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We zien het de laatste jaren overal 
verschijnen, de hang naar ambacht, 
traditie en de kwaliteit van toen. 
Chef-koks werken met “mooie” producten en daardoor 
eten we ineens weer “vergeten” groenten. Bijzondere bie-
ren van stadsbrouwerijen met een verhaal schieten als 
paddenstoelen uit de grond. 
We willen zien en begrijpen hoe iets gemaakt wordt. Ook 
aan de terugkomst van de barbier, waar je op ambachte-
lijke wijze geknipt en geschoren wordt, zien we de hang 
naar kwaliteit en respect voor mensen die hun beroep ver-
staan terug. 

Vliegenthart is opgericht in 1839, het begon met het per-
sen van olie uit lijnzaad. Vandaag de dag is deze olie nog 
steeds de rode draad door onze organisatie. Inmiddels 
zijn we een gerespecteerde fabrikant van lijnolie en half 
fabricaten voor de verfindustrie wereldwijd. In meer dan 
175 jaar hebben we enorm veel kennis opgedaan. Een 
deel van deze kennis is vastgelegd in een handgeschreven 
receptenboek. In dit boek staan talloze verantwoorde re-
cepten voor diverse lakken, vernissen, oliën en vele andere 
producten voor het beschermen van onder andere hout. 
Vanuit de bestaande handel en productie merkten wij dat 
ook in de Europese verfhandel weer behoefte is aan au-
thentieke kwaliteitsproducten, met name op het gebied 
van houtafwerking. Daarom hebben de authentieke Vlie-
genthart recepten onder de loep genomen en gecombi-
neerd met de moderne chemie van nu. Basis recepten uit 
het verleden gecombineerd met het beste van heden! Wij 
geloven in authentieke kwaliteitsproducten op ambach-
telijke wijze gemaakt. Hier zijn we mee gestart, onder de 
herkenbare merknaam: Lacq

Met dit geloof maken wij onze Lacq producten alleen met 
bewezen kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Top kwa-
liteit oliën, harsen en wassen dienen als basis en worden 
op ambachtelijke wijze samengevoegd. Dit proces kun je 
vergelijken met het maken van soep: de juiste ingrediën-
ten, temperatuur, timing van het roeren en doseren bepa-
len uiteindelijk de smaak, in ons geval de kwaliteit. 

Waar we vroeger in koperen ketels op open vuur produ-
ceerden, is dat het enige wat aan het proces veranderd is: 
koper is vervangen door RVS en het open vuur heeft plaats 
gemaakt voor inductie.
 
De combinatie van oliën en natuurlijke harsen maakt dat 
de coating van onze producten zo lang mogelijk flexibel 
blijven, waardoor het hout kan blijven werken gedurende 
het seizoen. Dit is het grote verschil met vele “moderne” 
producten die te snel drogen en te hard worden, waar-
door er bij werkend hout sneller schade optreedt aan de 
beschermlaag.
Onze Lacq productlijn is gemaakt met de eisen van de 
professionele verbruiker in het hoofd, maar is ook zeer ge-
schikt voor de betere klusser die meerwaarde hecht aan 
een kwaliteitsproduct met een verhaal.
 

Kies daarom voor authentieke 
kwaliteit, kies voor Lacq!
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Lacq Energol is een authentiek beschermingsproduct voor 
al uw houten ondergronden. De ambachtelijke combinatie 
van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat.

Geschikt voor al uw buitenhout  
Lacq Energol is een veelzijdige houtbeschermer voor al uw buitenhout. Niet alleen uw 
schutting, tuinhuis of veranda maar ook uw tuinmeubilair of speeltoestellen worden 
duurzaam beschermd. Hoewel Energol geschikt is voor elke houtsoort,  kan de manier 
van werken verschillen. Kijk voor meer informatie over het behandelen van de 
verschillende houtsoorten op www.lacq.eu

Meest duurzame bescherming van uw 
buitenhout 
Het hoofdbestanddeel van Energol is natuurlijke lijnolie. 
De olie trekt in het hout en voedt het van binnen uit. 
Energol legt, nadat er meerdere lagen zijn aangebracht, 
een beschermende film aan op het houtoppervlakte. Uw 
hout is zo duurzaam beschermt tegen weersinvloeden als 
zonlicht en regen. De bescherming is ademend en blijft 
elastisch zodat het niet scheurt wanneer het hout werkt.

 

energol
Behoud het natuurlijke aangezicht van 
het hout 
Energol zorgt voor een zijdeglans transparante laag over 
uw hout. De natuurlijke houtstructuur blijft zichtbaar en 
Energol gaat het vergrijzen van uw hout tegen.
 

Vooraf schuren is niet nodig 
Bij onbehandeld hout hoeft u vóór u Energol gaat aan-
brengen niet aan het vervelende schuurwerk te begin-
nen! Controleer de ondergrond wel op loszittende en/of 
ondeugdelijke delen. Verwijder deze indien nodig.

zwartmahonybruin grijs autoclaaf groennaturel wit

Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

BuITENHouT       schutting          tuinhuis          veranda          tuinmeubelen          rabbatdelen          ander buitenhout

Stap 1: 
Zorg dat de ondergrond 
goed droog is  en vrij van 
stof  en ondeugdelijke 
delen voor u aan de slag 
gaat. Maak hiervoor gebruik 
van een borstel.

Stap 3:
Twee lagen Energol is vol-
doende voor bescherming, 
maar voor een zijdeglans 
afwerking raden wij aan 
een derde laag aan te 
brengen.

Stap 2:
Breng Energol aan in de 
lengte richting van het hout. 
Gebruik hiervoor een platte 
kwast. Voor grotere opper-
vlakken kunt u ook roller of 
een spuit gebruiken.

Beits: 
Trekt in het hout

Verf:
Legt een laag op het hout.

Energol: 
Voedt het hout van 
binnen uit en legt een 
beschermende film over 
het hout
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Lacq Produra is een duurzaam en hoogwaardig beschermings-
middel voor al uw houten ondergronden. 
Produra is oplosmiddelarm en opgebouwd uit hoofdzakelijk 
natuurlijke componenten zoals plantaardige oliën en water. 
Dankzij de unieke samenstelling bouwt Produra van binnen-
uit laagdikte op tot een transparante laag op het hout. 

produra

Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

7

Schuren niet nodig
Bij niet eerder behandeld hout hoeft u voor u Produra gaat 
aanbrengen niet te schuren. Controleer de ondergrond 
wel op loszittende en/of ondeugdelijke delen. Verwijder 
deze indien nodig. 

Klaar in slechts 2 lagen
Dankzij het uitstekende dekkend vermogen zal Produra 
op de meeste houten ondergronden al in één laag een 
dekkend resultaat opleveren. Voor optimale bescherming 
raadden wij aan altijd 2 lagen aan te brengen.

Werkt met uw hout
Produra beschermt uw hout tegen de weersinvloeden, 
maar sluit het niet af zodat het hout kan blijven ademen. 
Produra blijft lang flexibel en beweegt mee met de wer-
king van het hout en blijft in takt en in hoge mate weer-
stand biedt tegen UV straling.

Matte finish
Produra geeft uw hout  een matte beschermlaag en laat 
het natuurlijk aangezicht van het hout in stand. Dankzij de 
samenstelling droogt Produra snel zodat u uw project snel 
kunt afwerken.

Vriendelijk voor mens en milieu
Produra is gebaseerd op water en plantaardige bindmid-
delen. Dit maakt Produra geurloos en is vriendelijk voor 
mens en milieu.

BuITENHouT       schutting          tuinhuis          veranda          tuinmeubelen          rabbatdelen          ander buitenhout

Stap 1: 
Zorg dat de ondergrond 
goed droog is  en vrij van 
stof  en ondeugdelijke de-
len voor u aan de slag gaat. 
Maak hiervoor gebruik van 
een harde borstel.

Stap 3:
Twee lagen Produra is vol-
doende voor bescherming 
en kleur.

Stap 2:
Roer Produra voor gebruik 
goed op en breng het pro-
duct aan in de lengte rich-
ting van het hout. Gebruik 
hiervoor een platte kwast. 
Voor grotere oppervlakten 
kunt u ook roller of een spuit 
gebruiken.

oliveblack white clay blue clayantracite green clay

teakbrown lightgrey darkgreynaturel white
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Lacq Natuleum is een ambachtelijk gestookt product 
dat bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en oliën 
voor een sublieme bescherming van uw buitenhout.

Langdurige bescherming
Natuleum wordt op ambachtelijke wijze gestookt en bestaat uit natuurlijke wassen, 
harsen en plantaardige oliën. De samenstelling zorgt ervoor dat Natuleum het hout 
penetreert en van binnenuit een beschermlaag opbouwt. De Natuleum laag blijft 
lange tijd flexibel en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen. 

natuleum
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Bevat geen oplosmiddel
Natuleum is vrij van schadelijke oplosmiddelen. Naast het 
voordeel voor het milieu, vindt er geen verlies door ver-
damping plaats en blijft er na verwerking 100 % materiaal 
op het hout achter voor optimale bescherming van uw 
hout.

Blijft langdurig zwart
Natuleum geeft uw hout een natuurlijke diep bruine/ 
zwarte kleur. Dankzij de combinatie van de hoogwaardi-
ge natuurlijke componenten blijft Natuleum zwart waar 
vergelijkbare producten snel grijs worden.

Natuurlijke Carboleum vervanger
Vroeg werd Carboleum veel toegepast op schuren en 
hekken, dit product is echter slecht voor mens en milieu. 
Natuleum is de natuurlijke, veilige vervanger. Kan ook 
aangebracht worden over oude carboleum lagen.

BuITENHouT        schutting           tuinhuis           potdeksel gevelbekleding           rabbatdelen          ander buitenhout
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Lacq Turbogel is een krachtige houtontgrijzer en 
cleaner. Reinig en ontgrijs verweerde vlonderdelen 
en ander tuinhout gemakkelijk en zonder het te 
beschadigen. Door de gelvorm is Turbogel aan 
te brengen op verticale oppervlakten en dus ook 
zeer geschikt voor houten tuinmeubelen.  
 
Verwijder de vergrijsde, verweerde kleur uit uw tuinhout 
Dankzij de speciale samenstelling dringt Lacq Turbogel diep door in het vergrijsde 
hout, en verwijdert de grijze kleur waardoor de oorspronkelijke kleur van het hout 
opnieuw zichtbaar wordt. 

Maakt het hout grondig schoon
Naast het ontdoen van de vergrijzing, verwijdert Lacq Turbogel de aanslag van vuil en 
algen op het hout voor een schoon resultaat. 

Gebruik hogedrukreiniger niet nodig 
Wanneer u hout schoonmaakt met een hogedrukreiniger, 
beschadigt u het hout zodanig dat dit ernstige gevolgen 
heeft voor de levensduur van het hout. Met Lacq Turbo-
gel reinigt u uw hout zonder de levensduur van uw hout 
aan te tasten.  

Maak het reinigen van uw tuinhout een 
gemakkelijke klus  
Breng Turbogel aan met een platte kwast en laat het 
product 20 minuten zijn werk doen.  Daarna het hout 
stevig afborstelen met een harde borstel en naspoelen 
met schoon water.  

turbogel
Geschikt voor vlonderdelen, 
tuinmeubelen en ander tuinhout
Lacq Turbogel is geschikt voor het ontgrijzen van alle 
houtsoorten. Dankzij de gel-formule ook toepasbaar op 
verticale oppervlakken: handig bij het ontgrijzen van uw 
tuinmeubelen.

Biologisch afbreekbaar dus geen 
gevaar voor uw tuin
Lacq Turbogel is volledig biologisch afbreekbaar. Wanneer 
u zich aan de eenvoudige gebruiksstappen houdt, hoeft 
u zich geen zorgen te maken dat de reiniging van uw 
tuinhout schade aanricht aan de rest van uw tuin.

VERWEERD TuINHouT        vlonderdelen        tuinmeubelen        veranda        houten bruggen        ander tuinhout

Stap 1: 
Breng Turbogel royaal aan 
in de lengterichting van de 
houtnerf met een kwast.

Stap 3:
Borstel het oppervlakte 
stevig schoon met een 
harde borstel en spoel na 
met schoon water.

Stap 2:
Laat Turbogel minmaal 
20 minuten inwerken.
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Lacq Hardhoutolie is gemaakt volgens authentiek 
recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën voor 
het jaarlijks beschermen en onderhouden van onder 
andere uw houten tuinmeubelen, vlonders of 
teakhouten dek.
 
Bescherm uw tuinhout op natuurlijke wijze  langdurig 
tegen vervuiling & vergrijzing  
Lacq Hardhoutolie is een combinatie van plantaardige oliën die volgens authentiek 
recept zijn bereid. Op natuurlijk wijze wordt het hout beschermd tegen vervuiling en 
vergrijzing.

onderhoud uw tuinhout en verleng de 
levensduur
Door de weersinvloeden gaat de kwaliteit van uw hout 
achteruit. Met Lacq Hardhoutolie voedt u het hout van 
binnen uit en gaat u uitdroging van het hout tegen. 
Tevens impregneert de olie uw hout waardoor het water 
afstotend is.

Geef verouderd hout een mooi, 
natuurlijk aangezicht  
Lacq Hardhoutolie geeft uw licht geworden hout op een 
natuurlijke wijze weer kleur en gaat verdere veroudering 
tegen. 

hardhoutolie
Geschikt voor vlonderdelen, 
tuinmeubelen en ander tuinhout
Lacq Hardhoutolie is geschikt voor al uw tuinhout.  

Tip van de professional:
Reinig en verwijder de  vergrijzing uit uw hout met Lacq 
Turbogel om het vervolgens te voeden en te impregneren 
met Lacq Hardhoutolie. Haal zo het maximale uit de 
levensduur van uw tuinhout.

TuINHouT                                                               tuinmeubelen                                                              vlonderdelen

Stap 1: 
Breng Harhoutolie aan met 
een platte kwast. Op sterk 
zuigende ondergronden 
kan een tweede laag 
nat-in-nat worden 
aangebracht.

Stap 3:
Wanneer u na volledige 
droging nog “schrale” 
plekken in het hout ziet, 
de behandeling herhalen. 

Stap 2:
Laat de olie 20  minuten 
intrekken en poets daarna 
overtollige olie weg met 
een pluisvrije doek.
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De op ambachtelijke wijze gestookte jachtlak blinkt 
uit door een optimale vloeiing en een ongeëvenaar-
de hoogglans, onder schippers ook wel bekend als 
“bolle glans”.  Lacq Jachtlak heeft een zeer hoge weer- 
en waterbestendigheid en hoge elasticiteit waardoor 
de lak  in tegenstelling tot andere jachtlakken, niet 
scheurt op werkend hout. 
 
Geeft een ongeëvenaarde hoogglans laag op uw hout 
Door de unieke samenstelling van houtolie en op ambachtelijke wijze gestookte 
phenolhars geeft Lacq Jachtlak een ongeëvenaarde bolle glans die langdurig 
behouden blijft. 

Bouw gemakkelijk laagdikte op voor 
een bolle glans 
Lacq Jachtlak is een prettig te verwerken 1-pot-systeem, 
waarmee eenvoudig laagdikte opgebouwd wordt op uw 
hout. Meerdere lagen zorgen voor een mooi diepte effect 
wat de structuur van het hout benadrukt.  

Bescherm het hout tegen 
hoogbelastende weersinvloeden 
Lacq Jachtlak zorgt voor een duurzame beschermlaag op 
uw hout, die dankzij het bijzonder elastische vermogen 
niet scheurt op werkend hout. 
Samen met het ingebouwde UV-filter kan deze lak hoog-
belastende weersomstandigheden aan.

jachtlak
Zeer geschikt voor tafelbladen en 
andere meubels 
Lacq Jachtlak is ontwikkeld voor boten en jachten maar 
is ook zeer geschikt voor meubels. Geef uw houten stoel 
of tafels een schitterende hoogglans laag voor een uniek, 
eigentijds effect.

ook toepasbaar op kozijnen en deuren
Wanneer een hoogglans resultaat op uw deuren of 
kozijnen gewenst is, is Lacq Jachtlak door haar unieke 
eigenschappen uitermate geschikt voor deze toepassing.

BoTEN EN JACHTBouW                   boten                    kozijnen                    deuren                    meubelafwerking
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Lacq Decowax is een was waarmee houten oppervlakken
afgewerkt kunnen worden. Decowax wordt op ambach-
telijke wijze gemaakt op basis van een 60 jaar oude, 
bewezen receptuur.

Geeft meubels een unieke kleur
Geef meubels een tweede kans! Decowax is verkrijgbaar in 
12 kleuren. Van natuurlijk of vergrijsd patina tot sprekende 
pastel kleuren, het is mogelijk met Decowax. Probeer voor 
een industriële look eens de metallic varianten.

Gemakkelijk aan te brengen op 
onbehandeld hout
Geef onbehandeld hout een frisse kleur zonder de hout-
structuur te verliezen.  Beschermt het hout en vult kleine 
oneffenheden op. Voor het mooiste effect, brengt u Deco-
wax aan op een niet geschuurde ondergrond

ook geschikt als beschermende
toplaag over krijtverf of andere 
poreuze verven
Krijtverf  is een poreuze makkelijk te beschadigen verf 
die  slecht tegen vocht kan. Met Decowax brengt u een 
beschermende toplaag aan die de krijtverf duurzamer 
maakt. Ook kunt u bijzondere effecten creëren door kleu-
ren te combineren.

decowax

antique pinkcopper metallic taupe antraciteclear chalky grey

Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

antique brownbronze metallic nordic blue gold metallicantique green chalky white

Toepasbaar op vloeren
Van oudsher worden vloeren met was ingeboend. Geef  
uw vloer snel en gemakkelijk een geleefd aangezicht en 
de vloer is snel weer beloopbaar. 

Beschadigingen lokaal bij te werken
In tegenstelling tot een lak, is een verschil in laaghoogte 
weg te poetsen met Lacq Decowax. Zo kunt u dus gemak-
kelijk beschadigingen, kringen van glazen of krassen weg-
werken.

Zeer gemakkelijk te verwerken
Breng Decowax aan met een kwast of een pluisvrije doek. 
Even laten drogen en verder uitpoetsen tot het gewenste 
resultaat.

MEuBELS                                                                                vloeren                                                                               houten woningdecoraties



Lacq Specials Zuivere Tungolie beschermt vrijwel alle 
houten oppervlaktes op natuurlijke wijze tegen weersin-
vloeden, water, alcohol en voedsel zuren.  Dit maakt de 
olie uitermate geschikt voor het beschermen van houten 
keukenbladen, tafels en ander interieur hout. ook wordt 
tungolie vaak toegepast voor het verduurzamen van snij-
planken. Zuivere Tungolie zorgt voor een langdurige matte 
finish.

Sluit snijplanken op natuurlijke wijze 
af voor vocht uit voedsel
Tungolie wordt gebruikt  om houten snijplanken te 
beschermen. Met Lacq Zuivere Tungolie impregneert u de 
snijplank op natuurlijke wijze waardoor vocht uit voedsel 
niet in het hout trekt. 

Verleng de levensduur van uw houten 
keukengerei
De impregnerende werking van de olie zorgt ervoor dat 
het hout minder snel uitdroogt na veelvuldig afwassen.  
Wanneer het hout toch uitdroogt na verloop van tijd 
herhaalt u de behandeling.

tung oil
Geef het hout een natuurlijk, mat 
aangezicht
Lacq Zuivere Tungolie geeft het hout een warme vollere 
kleur, maar blijft mat zodat het aangezicht natuurlijk blijft.

ook geschikt voor andere houten 
oppervlakken
U kunt Lacq Zuivere Tungolie naast uw houten oppervlak-
ken in de keuken ook gebruiken voor ander hout zoals 
tafelbladen, et cetera. 

HouTEN KEuKENGEREI                            snijplanken                            saladekom                             aanrechtblad

Stap 1: 
Breng de olie aan met een 
pluisvrije doek of indien 
gewenst met een kwast.

Stap 3:
Het residu weg poetsen met 
een pluisvrije doek. 
Minimaal 24 uur laten 
drogen tot aanbrengen 
volgende laag. Volledige 
droging na minimaal 48 uur.

Stap 2:
Voor grotere oppervlakken 
kunt u de olie opgieten.
De olie daarna uitwrijven 
met een pluisvrije doek.
Minimaal 20 minuten laten 
intrekken.

1918
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Lacq Rapidoil  bestaat uit 2 componenten. Component A  is 
op basis van plantaardige olie en is volledig vrij van oplos-
middel. Met slechts één enkele laag geeft u het hout kleur 
en de bescherming die het verdiend. Met het toevoegen 
van de oplosmiddel vrije verharder (component B) ver-
snelt u de droging van de olie waardoor het behandelde 
oppervlakte sneller te belasten is. 

rapid oil 2c

greychocolatebrown creamy white dark greynaturel chalk white

Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.
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Kleurt en beschermt in 1 laag
In tegenstelling tot andere olie producten volstaat één 
laag Rapidoil 2C op uw houten vloer.
Rapidoil 2C verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout 
en beschermt het duurzaam. Rapidoil 2C maakt het hout 
waterafstotend waardoor het ook geschikt is voor gebruik 
in keukens en badkamers.

uw vloer is snel in gebruik te nemen
Dankzij de combinatie van de Rapidoil en de verharder 
droogt uw vloer snel na behandeling. U kunt uw vloer 
binnen 24 uur al in gebruik nemen. Na het vermengen van 
de olie met de verharder is het product 4 tot 5 uur te ge-
bruiken.
 

Geschikt voor alle houttypes  
Rapidoil 2C kan gebruikt worden op elke houtsoort. Niet 
alleen massief maar ook fineer.
Houd er wel rekening mee dat de kleurbeleving per 
houtsoort en bezaging kan verschillen.
 

Makkelijk te onderhouden
Na 5 dagen is de vloer al te onderhouden met een mop 
en water. Gebruik hiervoor Lacq verzorgende vloerzeep 
om een optimale levensduur van de bescherming te 
garanderen.

Zeer geschikt voor tafelbladen
Rapidoil 2C kan naast toepassing op vloeren, ook perfect 
op tafelbladen, keukenbladen en andere meubelen aan-
gebracht worden.

BINNENHouT       parketvloeren       houten tafelbladen           houten keukenbladen          ander binnenhout

black

Stap 1: 
Breng een kleine
hoeveelheid Rapidoil 2C 
aan en verspreid deze met 
een kwast, doek of 
boenmachine. Werk in 
vlakken van 5 - 10 m2.

Stap 3:
In een goed geventileerde 
ruimte kan het oppervlak 
na 24 - 36 uur na de behan-
deling belast worden. 

Stap 2:
Laat Rapidoil 2C 20 minuten 
inwerken. Verwijder daarna 
alle overtollige olie. Gebruik 
hiervoor een doek of boen-
machine. Het oppervlak 
moet handdroog aanvoelen!
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Lacq verzorgende vloerzeep is een dagelijkse onderhoudsreiniger voor uw 
met Lacq Rapidoil 2C behandelde vloer. Dankzij de essentiële bestandsde-
len geeft u uw vloer met verzorgende vloerzeep de aandacht die hij verdiend.

verzorgende vloerzeep
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Reinigt en verzorgt in 1 behandeling
Dankzij de verzorgende bestanddelen reinigt en verzorgt Lacq verzorgende vloerreiniger in één 
behandeling.

Zorgt voor een glanzende, streeploze vloer
Verzorgende vloerzeep droogt streeploos op zonder residu en resulteert in een glanzende, verzorgde 
vloer.

Geschikt voor alle vloeren
Verzorgende vloerzeep is speciaal ontwikkeld voor vloeren behandeld met Rapidoil 2C, maar is daar-
naast ook geschikt voor het reinigen van alle overige waterbestendige vloeren.

Biologisch afbreekbaar
Lacq verzorgende vloerzeep is pH neutraal en volledig biologisch afbreekbaar.

Vloerolie X10 is een 1K polyurethaan, blanke, transparante sealer op basis van 
plantaardige olie, die bij meer dan twee à drie lagen glanzend zal opdrogen. 

vloerolie X10

Voorkomt stuiven
X10 sealt uw betonnen vloer met een transparante laag. Dit voorkomt het  hinderlijk stuiven bij slijta-
ge van onbehandelde betonvloeren. U beschermd en verlengd de levensduur van uw betonvloer.

Voorkomt intrekken van vuil en vocht
Wanneer er vuil of vocht op onbehandelde betonvloeren komt, trekken deze in en blijven te zien. 
De transparante laag van X10 voorkomt het intrekken van vloeistof en vuil waardoor uw vloer langer 
mooi blijft.  Dit maakt X10 ook ideaal voor toepassing in garages of keukens. 

Makkelijk schoon te houden
De transparante X10 laag maakt uw betonnen vloer gemakkelijk te onderhouden met stofzuiger en 
dweil.

Transparante glans laag 
Wanneer er voldoende laagdikte opgebouwd wordt zal de vloer egaal glanzen. Ook is het mogelijk 
om X10 aan te kleuren. Vraag hier naar bij uw leverancier.
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Lacq Stockholmer Teer is een traditionele houtteer gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen. Het wordt gemaakt door droge destillatie (pyrolyse) van onder an-
dere dennenhout.

stockholmerteer
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Natuurlijke bescherming
Stockholmer teer is een product gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het wordt gemaakt door de 
droge destillatie (pyrolyse) van onder andere dennenhout. Stockholmer teer geeft een impregnerende 
en beschermende laag die de vochtopname en afgifte niet belemmert. Dit beschermd het hout langdu-
rig en geeft een natuurlijk diep bruin aangezicht.

Scandinavische kwaliteit
In Scandinavië gebruikt men houtteer al eeuwen ter bescherming van zachte houtsoorten tegen rot, 
insecten en de weersinvloeden. Niet voor niets worden er af en toe nog Viking schepen terug gevon-
den in bijzonder goede staat. 

Robuuste toepassing
Stockholmer Teer wordt met name toegepast op schuren, loodsen, schuttingen.
Wordt ook gebruikt om houten palen die in de grond geplaatst worden te beschermen.

Lacq Bitumax is een professionele  beschermende, teervrije zwarte lak op basis  
van een natuurlijke bitumen die zowel onder als boven de waterlijn kan worden 
aangebracht. Lacq Bitumax is kleurvast en is bestand tegen wisselende invloeden 
van water en lucht.

bitumax

Hecht snel en geschikt voor bijna alle toepassingen 
Bitumax is aan te brengen op onbehandeld hout en staal. Hecht direct en dus geen primer nodig. 
Hecht ook direct op bestaande teer en bitumen lagen. 

Bestaat uit hoogwaardige bestanddelen
Bitumax bestaat uit hoogwaardige natuurlijke bitumen waardoor u uw ondergrond beschermt 
met kwaliteit. 

Geeft een langdurig diepzwarte glans
De kwalitatief hoogwaardige bestandsdelen van Bitumax zorgen voor een langdurige karakteristieke 
diepzwarte kleur en glans ondanks de invloeden van weer en wind.
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notities
Fluxaf, a name that has been 

synonymous with high quality 

products for more than 80 years.

In addition to the Fluxaf paint 

for the cleaning and protection 

of various substrates.

All Fluxaf products have been 

formulated to meet exacting 

professional requirements. 

We pay close attention to the 

welfare of people and we 

respect the environment.

Green

Pro

Super Pro-Clean

Power-Clean

PVCu Restorer

The paint remover for the removal of most types of paint, glue 
and textured coatings, from almost any type of surface. 

 
solvents and is therefore ideal for use internally and externally. 
Due to it’s unique structure, Fluxaf Green can be applied on  
cielings.

0,5L, 1 L, 2,5L, 5L & 20L

This biodegradable cleaning solutionis ideally suited for the 
fast degreasing and removal of surface contamination from 
practically all hard surfaces. 

Use Fluxaf Pro-Clean as a pre-paint treatment to remove any  
surface oils or grease.

1L, 5L & 20L

Biodegradable Fluxaf Power clean is a very powerful ready to 
use alkaline cleaner and degreaser. Based on a range of sol-
vents & surfactants, it’s designed to remove tough stains in 
seconds from practically all hard surfaces.

Power Clean is also very suitable as pre treatment for painting. 
Paint will adhere to surfaces better and longer with Power clean 
than with traditional pretreatments, so greater reliability is  
assured.

0,75L

and is completely safe & eco friendly.
0,5L, 5L & 20L

Fluxaf PVCu Restorer is an powerful eco-friendly water based 
restorer for removing ingrained dirt, water stains discoloura-
tion etc.

From white PVCu windows, door frames & trims. It revitalises the 
dull and tired PVCu.

0,5L, 5L & 20L

The fast and powerful solution for the removal of most types 
of paint and textured coatings from almost any type of surface. 

Fluxaf Pro is only suitable for use externally. Fluxaf pro is the clo-
sest equivalent to traditional paintstripper.

0,75L, 5L & 20L

The paint remover for the removal of most types of paint, glue 
and textured coatings, from almost any type of surface. 

 
solvents and is therefore ideal for use internally and externally.

0,5L, 1 L, 2,5L, 5L & 20L

Professional paint removers and cleaning products

Mould & Mildew

Biodegradable Fluxaf Mold & Mildew Stain Remover is designed
to professionally remove tough stains from mold en mildew. 

It is safe and e�ective on pracically all in and exterior surfaces. The 
Fluxaf formula works fast and protects against new stain as it
cleans. 

 
0,75L

Stain Remover

Fluxaf Green afbijt verwijdert vrijwel alle 
soorten verf en sierpleister van bijna alle 
oppervlakten.
Verkrijgbaar in 0,5L, 1 L, 2,5L, 5L & 20L

Green

Pro

Pro-Clean

Schimmelvlek
verwijderaar

De snelle en krachtige oplossing voor het ver-
wijderen van de meeste soorten verf en sier-
pleister van bijna alle oppervlakten.
Verkrijgbaar in 0,75L, 5L & 20L
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Use Fluxaf Pro-Clean as a pre-paint treatment to remove any  
surface oils or grease.
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Biodegradable Fluxaf Power clean is a very powerful ready to 
use alkaline cleaner and degreaser. Based on a range of sol-
vents & surfactants, it’s designed to remove tough stains in 
seconds from practically all hard surfaces.

Power Clean is also very suitable as pre treatment for painting. 
Paint will adhere to surfaces better and longer with Power clean 
than with traditional pretreatments, so greater reliability is  
assured.

0,75L

and is completely safe & eco friendly.
0,5L, 5L & 20L

Fluxaf PVCu Restorer is an powerful eco-friendly water based 
restorer for removing ingrained dirt, water stains discoloura-
tion etc.
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Professional paint removers and cleaning products

Mould & Mildew

Biodegradable Fluxaf Mold & Mildew Stain Remover is designed
to professionally remove tough stains from mold en mildew. 

It is safe and e�ective on pracically all in and exterior surfaces. The 
Fluxaf formula works fast and protects against new stain as it
cleans. 

 
0,75L

Stain Remover

Deze biologisch afbreekbare oplossing is 
uitermate geschikt voor het snel ontvet-
ten en verwijderen van vuil van praktisch
alle harde ondergronden.
Verkrijgbaar in 1L, 5L & 20L

Biologisch afbreekbare Fluxaf Schimmel-
vlek verwijderaar is een professionele 
reiniger voor het verwijderen van vocht 
en schimmelvlekken.
Verkrijgbaar in 0,75L
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Fluxaf Super afbijt verwijdert vrijwel alle 
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0,75L

Stain Remover

Graffi-Clean

Verwijder graffiti, viltstift of kauwgum 
makkelijk met Fluxaf Graffi-Clean van 
vrijwel alle ondergronden.
Verkrijgbaar in 0,5L, 5L & 20L
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op PVCu
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