
Verf van het Huis
Met de producten van Finess ben je 

zeker van de beste prijs- kwaliteitver-

houding. Een compleet pakket lakken 

en muurverven met uitstekende ver-

werkingseigenschappen voor een zeer 

aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij Verf van het 

Huis advies en inspiratie!

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl
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Tips van Finess 
voor de gebruiker

Hoe behandel je houten vloerdelen 
(planken)?

Planken of houten vloerdelen zijn meestal gemaakt 

van vuren of grenen (zachte houtsoort). Daar heb je 

een soepele lak voor nodig. 

De beste lak hiervoor is Finess vloerlak mat en of 

zijdeglans. Deze lak is watergedragen, reukarm en 

sneldrogend.

Hoe voorkom je dat de interieurlak 
vlekkerig opdroogt?

Dit probleem kan ontstaan door sterke zuiging van 

zachte houtsoorten zoals vuren en grenen. 

Je kunt op dit hout het beste als eerste een 

kleurloze laag Finess interieurlak aanbrengen. Na 

droging kun je dan de tweede laag in de gewenste 

transparante kleur aanbrengen.

Interieur- &
parketlakken

Decoratieve bescherming 
De transparante Interieurlakken van Finess brengen kleur in je huis. 

Geef een decoratieve bescherming aan je houtwerk en meubels. 

Ook voor je houten trappen en vloeren vind je bij Finess een 

aantal slijtvaste oplossingen.



Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

Bescherming van 
meubelen en deuren

Vloerlak mat & zijdeglans
Deze kleurloze, slijtvaste lak biedt een duurzame bescherming van je kostbare houten vloer. Uitermate geschikt 
voor zachthouten vloeren als grenen. Combineer deze lak met Interieurlak als je de vloer een kleur wilt geven. 
Ook geschikt voor deuren, plinten, lambrisering, etc.

≠  Extra kras- en slijtvast
≠  Reukarm en sneldrogend
≠  Ideaal voor zachthouten planken vloeren
≠  Voor binnen

Parketlak glans & zijdeglans
Kras- en slijtvaste parketlak voor hardhouten vloeren zoals Jatoba en Merbau. Geeft een prachtige kleurloze 
eindlaag waarbij de houtnerf zichtbaat blijft. Ook geschikt voor meubels, plinten, deuren, etc. Versterkt met 
Polyurethaan voor extra bescherming bij intensieve belasting.

≠  Extra kras- en slijtvast, accentueert de houtnerf
≠  Ideaal voor hardhouten parketvloeren
≠ Terpentine/White-spirit verdunbaar
≠  Voor binnen

Interieurlak
Voor een decoratieve, krasvaste bescherming van (onbehandelde) meubels, lambriseringen, deuren, etc. 
Kies uit een van de 10 transparante kleuren en bepaal zelf het eindresultaat. Hoe meer lagen je aanbrengt, 
hoe donkerder de kleur.

≠  Zijdeglanzend
≠  Reukarm en sneldrogend
≠  Watergedragen, voor binnen

Finess Interieurlak is in meer kleuren verkrijgbaar via de verfmengmachine. Vraag de winkel naar de mogelijkheden.

Licht eiken  4685 Noten  4693 Teak  4684 Wengé  4680 Kleurloos  4682

White wash  4696 Donker eiken  4681 Gerookt eiken wit  4691 Donker gerookt eiken  4689 Ebben  4683

Trappenlak
Deze kras- en slijtvaste lak is speciaal voor bescherming van je trap. Deze kleurloze lak is gelvormig waardoor 
deze niet druipt en de kans op zakkers wordt geminimaliseerd. Hierdoor wordt het schilderen van de trap een 
stuk eenvoudiger! Als je de trap een kleur wilt geven, schilder hem dan eerst met Interieurlak. 

≠ Druipt niet
≠  Extra kras- en slijtvast
≠  Reukarm en sneldrogend
≠  Voor binnen

Bescherming van 
vloeren en trappen

Jachtlak
Hoogwaardige, hoogglanzende, duurzame vernis voor hout. Ideaal voor het beschermen van hout dat blootgesteld 
wordt aan water- en weersinvloeden (boven de waterlijn). Ook geschikt voor het vernissen van houten deuren, 
kozijnen, poorten etc.

≠ Extra hoogglanzende bescherming 
≠ Extra weerbestendig
≠ Terpentine/White-spirit verdunbaar
≠  Voor binnen en buiten
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