Nieuw lakwerk in een Fisher
In Fishers is veel teakhout te vinden. Het is massief hout
(lijsten, balken) of gefineerd watervast (hardhouten)
multiplex. Na jaren kan het nodig zijn om dit houtwerk op te
knappen. In het stuurhuis heeft UV vaak zijn werk gedaan
en het hout opgebleekt. Of is het ingewaterd en soms zelfs
verrot. Plaatwerk is goed te vernieuwen en wat betreft de
lakafwerking ervan zijn de tips in dit artikel waarschijnlijk
goed te gebruiken. We geven tips voor nieuw en bestaand
materiaal.
Het gekozen multiplex (ook in dikkere soort te koop) past
goed bij het gebruikte plaatmateriaal in de Fishers. Het moet
wel worden ingekleurd en worden gelakt om het zo bijna
hetzelfde te laten lijken als het originele materiaal. Gekozen
is voor watervast verlijmd multiplex bij bouwmarkt (Gamma,
Karwei, Praxis) in de dikte van 9 of 12 mm. Wees kritisch in
de gekozen platen (hardhout, mooie tekening, geen
verlijmingen er in). Als je in de bouwmarkt staat: maak een
stukje plaatwerk nat met speeksel, dan zie je de kleur die bij
het lakken ontstaat. Werk met goed zaagmateriaal om te
voorkomen dat het multiplex splintert. Gebruik
constructielijm, dat maakt geen vlekken.
Verfstappen nieuwe plaat
We gaan hier verder niet in op het inbouwen van een nieuw
stuk plaat. Als de nieuwe plaat op zijn plek zit moet het
worden gelakt. Het is aan te raden om ook het andere
plaatwerk op te frissen. De nieuwe plaat moet eerst op kleur
worden gebracht, zodat het lijkt op het andere plaatwerk. Er
is gekozen voor Epifanes blanke lak, eiglans. Deze prettig te
verwerken lak geeft een mooi strak effect en is zowel met
roller als kwast aan te brengen. Grotere vlakken bij voorkeur
met een viltrollertje.

Voorbeeld van inkleuren nieuwe plaat, let op
de lichte kleur van de plaat voor het
inkleuren.

1 Schuren, korrel 240, 1x Inkleuren met CETABEVER Tuinbeits Transparant, TEAK 085, op
terpentinebasis, iets verdunnen
2 Niet schuren: Eerste keer aflakken met Epifanes blanke lak, eiglans (terpentinebasis)
3 Licht schuren, korrel 240 of fijner, 2e keer weer aflakken met Epifanes
4 Licht schuren, korrel 240 of fijner, 3e keer weer aflakken met Epifanes
Het verder inkleuren kan plaatsvinden door een mengsel te maken van bijvoorbeeld 5%

Cetabever (zie hierboven) en Epifanes lak. Eventueel zijn één of meer extra laklagen nodig.
Tussendoor altijd ontvetten, schuren, stofvrij maken om een goede hechting te krijgen.
Opfrissen lakwerk in een Fisher
Na jaren zal het houtwerk gaan verschieten, lelijker worden of
inwateren. Het kan goed worden opgeknapt. Met schuren,
(kleur)lakken en vernieuwen van sommige stukken plaat kan goed
resultaat worden bereikt. Het houtwerk knapt na lakwerk enorm op.
De eigenaren van de White Rose kiezen voor eiglans (=zijdeglans)
afwerking: dit geeft rust door de zachte glans. Hoogglans geeft een
onrustig effect omdat je alle oneffenheden gaat zien.
Het voorbeeld op de foto laat je zien hoe het effect is. Soms moet de
plaat nog wat verder worden ingekleurd (vochtinwerking), ga zelf
proberen wat het beste werkt, bijvoorbeeld stukje/hoekje inkleuren
met een penseel en pure CETABEVER beits. Zie onderste deel van
foto 1.
STAPPEN
1 Waar nodig materiaal vernieuwen, gaten vullen met vloeibaar
hout/mengsel teakpoeder, evt. inkleuren (zie hierboven).
2 Eerst alles ontvetten (bijv. met remmenreiniger).
3 Schuren met centrische vlakschuurmachine (240), hoekjes met
multitool driehoek (240), handwerk (schuurmatjes of schuurblokjes).
Schuur zoveel mogelijk met de stofzuiger er bij/op de
schuurmachines. Gebruik oorbeschermers!
Belangrijk: Schuur regelmatig en voorzichtig: vooral goed vlak
schuren (anders schuur je door de fineerlaag heen).
4 Stofvrij maken, ontvetten.
5 1e + 2e laklaag met Epifanes blanke lak, eiglans. Tussendoor licht
opschuren en weer stofvrij maken.
Afhankelijk van de mate van verkleuring:
Meng de Epifanes blanke lak met 5% Cetabever Tuinbeits
(terpentinebasis)
Probeer nu wat de nieuwe ‘kleur’ lak doet, speel met de kleur en het effect. Eventueel
nogmaals lakken of iets meer kleur toevoegen. Onderin is de kleur teruggehaald met een
kwastje met kleurpigment + lak of beits. Let er op dat de kleur teak is.
Vaak is het mooiste resultaat om niet te donker te lakken. Je kunt beter 2 lagen kleurlak na
elkaar gebruiken, eventueel nog een derde.
GEBRUIKTE VERF EN GEREEDSCHAP
- Epifanes blanke lak (eiglans) is op alkydbasis (=terpentine). Het droogt snel, trekt mooi
strak en geeft nauwelijks omgevingsbelasting.
- CETABEVER Tuinbeits Transparant, TEAK 085, op terpentinebasis
- Kleine viltroller + dunne ronde kwasten (bijv 12/14/16).
- Ontvetten: met Remmenreiniger, wasbenzine of Relius Powerclean (in water, hoef je niet
meer na te soppen).
TIP: Plak een stukje Ducktape omgekeerd op je werkbroek, de nieuwe roller even over de
achterkant van Ducktape halen, dan ben je de losse deeltjes kwijt. Haal je nieuwe kwast

even over grof schuurpapier (losse haren ben je dan kwijt).
Werk niet te lang met de rollers. Ook met kwasten opletten voor stofinvang, ververs ook je
kwasten ook tijdig of spoel ze tussendoor uit in schone terpentine. Liever geen water +
ammoniak gebruiken (stank).
Het is soms een beetje try-and-error. Probeer eventueel uit op een klein stukje plaat of klein
hoekje. Zo lukt het je vast om het houtwerk in je Fisher weer als nieuw te krijgen!
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