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Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.



Lacq ENERGOL
Een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden, op ambachtelijke 
wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Energol 
voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming. Door de unieke samenstel-
ling van grondstoffen blijft Energol lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout.

Verwerking:
• Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen.  
 Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
• Energol goed oproeren voor gebruik.
• Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Energol in de  
 lengterichting van het hout aanbrengen.
• Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan 
 te brengen op onbehandeld hout.
• Na het bereiken van de gewenste kleursterkte bij de eerste of tweede laag, eventueel verder 
 afwerken met Energol naturel voor optimale bescherming.

Stofdroog na 5 – 6 uur Overschilderbaar na circa. 16 uur (afhankelijk van onder andere 
temperatuur) 
Rendement: circa 12 m2 per liter 
Gereedschap reinigen met terpentine 
Energol is te verwerken op onbehandeld hout, geïmpregneerd hout.
Vergrijsd hout kan worden voor behandeld met een houtontgrijzer. 
Schuur en schilder altijd in de richting van de houtnerf.
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