
 

 

Gebruik van de ANNIE SLOAN LACQUER 
 
De lacquer gebruik je voornamelijk op trappen, vloeren en het gebruik buitenshuis. Voor de rest 
volstaat het gebruik van de wax.  

 
Wat belangrijk is om te doen: 

• Voordat je de lacquer gaat gebruiken moet de verf goed droog zijn, minimaal 24 uur laten drogen 
maar als het langer kan drogen (bv.48 uur) dan is dat alleen maar beter. 

• Roer de lacquer heel goed door, dit is echt belangrijk! Ga je een groot oppervlak doen zoals bv. 
een vloer en heb je meer dan 1 blik lacquer nodig doe dan de benodigde hoeveelheid in een keer 
bij elkaar en roer dit goed door. (Dit geldt overigens ook voor de verf) zo voorkom je 
kleurverschillen.  

• Twee lagen lacquer geven voldoende bescherming, de eerste laag verdun je met ± 10% water de 
tweede laag breng je onverdund aan.  De tweede laag kun je na 4 uur aanbrengen.  

•  Gebruik goed gereedschap, een kwast of verfroller (vachtroller) met kort haar van goede kwaliteit. 
• De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kunnen van groot belang zijn. De beste 

temperatuur is ± 18 – 22 gr. Bij een te hoge luchtvochtigheid droogt de lacquer te langzaam, ga bv. 
niet onder een afdak staan lakken als het regent.  Bij een te hoge temperatuur droogt de lacquer 
te snel dus niet in de zon gaan staan... 

• Wanneer je een matte uitstraling wilt, gebruik je voor de eerste laag lacquer de gloss en de tweede 
laag de matte lacquer.  Zo heb je een sterkere laag dan wanneer je alleen de matte lacquer 
gebruikt.  

• Ga je iets buitenshuis in de lacquer zetten zorg dan dat het houtwerk goed droog is en dat het na 
het aflakken ook nog en paar dagen droog staat. 

• Voor het uitharden van de lacquer moet je rekenen op ± 14 dagen. 

 

Test eerst een stukje voordat je begint!!  

 

NB. Zet geen natte voorwerpen langdurig op je gelakte object, zoals en plantenpot of vaas die niet echt 
waterdicht zijn. Mocht dit toch ooit gebeuren en heb je een lelijke plek in de lacquer laat het dan een 
paar dagen drogen en kom er niet aan. Grote kans dat de plek zich vanzelf weer herstelt.   


