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Le Tonkinois is uitstekend geschikt om inheemse en exotische houtsoorten te lakken.
Nadat men het licht heeft geschuurd met fijn schuur papier , dat geen krassen geeft , wordt het slijpsel
zorgvuldig verwijderd ( bijv. door stofzuigen of afivissen met vochtige doek- sebruik nimmer een

svnthetisch middel zoals thinner of aceton !!) daarna kan met Le Tonkinois gelakt worden..
Op zijn \Toegst mag24 uur later de tweede laag aangebracht worden.
indien mislukkingen of kleine scheurtjes in het hout voorkomen moet men deze voor het aanbrengen van de

volgende laag met plamuur egaliseren. Nadat het plamuur gedroogd is , dient men deze met fijn
schuurpapier - korrel 280 0f 320 - te schuren en het slijpsel verwijderen.
Hiertoe kan men de transparante pasta van Le Tonliinois gebruiken of ....met Le Tonkinois en houtmeel
de pasta zelf aanmaken.

Hierna kunnen de volgende laklagen - zonder tussentijds te schuren - ( natuurlijk met in-
achtneming van de droogtijd ) aangebracht worden .

Op hardhout zijn 4 dunne lagen voldoende om vochtinwerking tegen te gaan .

Op zacht hout of absorberende oppervlakten , die aan de weersinvloeden onderhevig zijn , moet men een of
twee extra lagen aanbrengen om een werkelijke goede bescherming van het oppervlak te krijgen.

Met Le Tonkinois kan men op lambriseringen en betimmeringen - binnen - voor lange tijd
zeer fuaaie, afivasbare en stootvaste oppervlakten krijgen.
Buiten zijn de lagen - indien juist aangebracht - wrijvingsvast, slagvast en bestand tegen weersinvloeden.

De verwerking van Le Tonkinois onderscheidt zich op belangrijke punten van andere lakken
de zgn. lakken met oplosmiddel.
* Het voorhefïelijke dekvermogen staat het aanbrengen van dunnen lagen toe.Het rendement

bedraagt minstens 20 m'per liter.
* De lak kan met kwast zeer vlot worden aangebracht , omdat deze snel droogt.
* Op grond van de uitstekende hechting behoeft de voorafgaande laag niet geschuurd te worden.
* Le Tonkinois blijft altijd flexibel.-- is elastisch

In tegenstelling tot de gebruikelijke lakken scheurt Le Tonkinok niet en bladdert niet .

* Le Tonkinois is duurzaam bestand tegen weersinvloeden en werkt op grond van zijrr
samenstelling betrouwbaar tegen corrosie. Elke extra aangebrachte laklaag versterkt de

beschermende werking.

Het lakken van voorbehandeld hout.
Wanneer hout behandeld is met een middel ter bescherming , kan dit van invloed zijn op de hechting
en droging van Le Tonkinois. Wanneer men er niet zeker van is of deze twee zich verdragen dient men de
oppervlakte voor het lakken zorgvuldig met schuurpapier schuren.

Het lakken Yan geverfd hout.

Cebeitst of hout met alcohol of wateroplosbare lakken geverfd kan men met Le Tonkinois lakken.
Llitzondering :Verven . b,aarin ítas is veruterkt !! Deze kan men erkennen , amdat de opperulakte door
poliisÍen met een, wollen doek glanzend wordt
De wasverf dient volledig verwijderd worden alvorens te gaan lakken.


