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Kleurschakeringen van het hout buiten.

Hout kan men ook in kleur lakken , waarbij men Le Tonkinois mengt met natuurliike pigmenten.
( 5 tot 6 % ) welke in poedervorm bij de vakhandel verkrijgbaar is

Kleurpigmenten op aniline basis zijn niet geschikt , omdat deze in de zon bleek worden.

Gebruik van pigmenten :

le laag altijd Le Tonkinois puur aanbrengen, daarna eventueel schuren.
2e laagmet pigment ( I flacon c.q. I tube op I liter " Le Tonkinois " ), enz. .

Letwel : voor boot ........ 1 x Le Tonkinois
3 x Le Tonkinois met pigment

voor hout ......... I x Le Tonkinois
2 x Le Tonkinoís met pigment

voor metaal........ 1 x Le Tonkinois....... gewoon over de roest heen .

3 x Le Tonkinois met pigment.

Hout met oude lak - of vernis lagen.

Bij voorkeur dergelijke laklagen tot op het blanke hout verwijderen. Wanneer echter goed onderhouden
laklagen gekonserveerd dienen te worden , moet men door licht te schuren zich ervan overtuigen of deze

lakken zonder meer hechten en duurzaam zijn.
Want als de oude lak gaat scheuren ,blazen vertoont of losgaat zitten , moet ín elk geval door afbijtmiddel
of afbranden of schuren het hout kaal gemaakt worden.
Beits, zoals die in de handel verkocht wordt o tast de lak zeer snel aan.
Zij bevalten in het algemeen parafine voor het impregneren van het hout. Daardoor wordt echter de
hechting en droging van nieuwe laklagen beinvloed.Daarom moet men de behandelde oppervlaktes
voordat men met Le Tonkinois gaat lakken zorgvuldig schoon maken .

Afbranden heeft het voordeel dat de oude lak volledig tot op het hout verwijderd wordt en dat het hout
tegelijkertijd gedroogd wordt. Bij deze bewerking verhit mende oude laklaag in zover , dat het zacht
wordt en schraapt het vervolgens af.

Let op : Bij te sterke hitte kan het hout " verkolen ".
Eventuele lakresten worden door schuren verwijderd.

Het afslijpen van dikke laklagen en grote oppervlaklen met de hand schuren gaat moeizaam. Daarom
gebruikt men hiervoor zo mogelijk een elektrische schuurmachine. In de hoeken kan men met de punt van

een mes of een glasscherf de lak verwijderen.


