
Binnen de eisen van de oplosmiddelreductieplicht voor 2010 heeft Nelf Lakfabrieken een reeks van grond- en aflak-

ken ontwikkeld, welke naadloos aansluiten op de traditionele Nelf laksystemen welke elke schilder al sinds jaren ge-

wend is. 

De Meesterlakken van Nelf hebben al decennia lang een 
uitstekende reputatie als het om kwaliteitsproducten gaat. 
Door het innoverende karakter is Nelf een echte partner 
voor schilder en opdrachtgever wanneer het gaat om con-
tinuïteit, vernieuwing, advies en begeleiding. De introduc-
tie van het Xtreme assortiment is dan ook een logische 
stap in de ontwikkeling naar de moderne schilderverven. 
 
Nelfapré Xtreme Grondlak 
Nelfapré Xtreme Grondlak, de opvolger van de “oude” 
zeer veel toegepaste Nelfapré Basisverf, is een solide, 
soepel verwerkbare grondlak met een goede vloeiing. Om 
de werking van het hout voldoende te kunnen volgen, 
worden hoge eisen gesteld aan een grondverf. De elastici-
teit van Nelfapré Xtreme Grondlak is daarom zo ingesteld, 
dat er altijd een optimale hechting met de ondergrond 
aanwezig is. Tevens zorgen deze eigenschappen er voor 
dat de laatste laag, de aflak, ook feilloos zijn werk kan 
doen, namelijk duurzaam beschermen. Ook gedurende 
een langere periode zonder die aflak zorgt Nelfapré Xtre-
me Grondlak ervoor, dat de bescherming optimaal is.
(maximaal 1 jaar). Nelfapré Xtreme Grondlak is uitste-
kend weerbestendig en vochtregulerend.  
 
Voorbehandeling 
Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren. Gebruik 
hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150 /machinaal 
P180 – P220). Schuurpapier met een grove korrel (P080 – 
P100) zal het hout teveel opruwen (houtvezels welke na 
het schilderen gaan opzwellen in de natte verflaag) waar-
door na het aanbrengen van de eerste grondlaag opnieuw 
intensief geschuurd moet worden voor een glad eindresul-
taat. Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een 
straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm)  Voor een opti-
maal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maxi-
maal 18% zijn. 
Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een verf-
reiniger. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen 
verwijderen. De bestaande verflagen goed mat schuren 
met fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte 
P220–P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij 
handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Soft-
back vellen (U216) fijn.   
   
Verwerking 
Nelfapré Xtreme Grondlak is uitstekend te verwerken met 
kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang 

en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. 
Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht 
met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Nelfapré Xtreme 
Grondlak niet of minimaal verdunnen. In geval van ver-
dunnen maximaal 2% (=20ml) aromaatvrije terpentine 
toevoegen, bij voorkeur Professioneel verdunner 3210 of 
gelijkwaardig.  
 
Systeem 
Door een goede afstemming van Nelfapré Xtreme Grond-
lak met de overige Xtreme producten wordt de kwaliteit 
van de te beschermen ondergrond nog verder verhoogd. 
Nelfapré Xtreme Grondlak zorgt er mede voor dat de on-
derhoudsinterval nog verder kan worden vergroot en 
daardoor de kosten nog beter in de hand kunnen worden 
gehouden.  
Het systeem: 
1. Nelfapré Xtreme Grondlak – 40 mu. 
2. Nelfapré Xtreme Grondlak – 40 mu. 
3. Nelfalite Xtreme Gloss – 50 mu. 
 
In geval van een matige of slechte ondergrond kan als 
eerste laag ook gekozen worden voor de hoogvullende 
Nelfapré Xtreme Zuso BB. Voor een maximale bolle glans 
van de aan te brengen eindlaag wel altijd een tussenlaag 
van Nelfapré Xtreme Grondlak in een kleur afgestemd op 
de eindlaag toepassen. 
 
Het systeem: 
1. Nelfapré Xtreme Zuso BB – 50 mu. 
2. Nelfapré Xtreme Grondlak – 40 mu. 
3. Nelfalite Xtreme Gloss – 50 mu. 
 
Kenmerken 
Uitermate geschikt als eerste laag op kaal hout. 

• Topkwaliteit als basis in een zeer duurzaam systeem 

• Unieke combinatie met Nelfalite Xtreme Gloss 

• Uitstekende verwerking 

• Vochtregulerend 

• Weerbestendig 

• Laag VOS gehalte <300 gram/liter (2010) 
 
Verpakkingen en kleuren 
Nelfalite Xtreme Grondlak is standaard verkrijgbaar in 1L 
en 2,5L verpakking in Wit en alle kleuren uit het Nelf Color 
Impression kleurenmengsysteem.  
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Hout 

Nelfapré Xtreme Grondlak 



De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. 
 

Hout:    nieuw werk 
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 
hout max. 18% zijn. 
Scherpe kanten afronden. 
 

Hout:    bestaand werk 
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 
gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 
als nieuw werk. 
 

Metaal: 
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen 
(reinigingsgraad SA 2,5) 
Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv.  
roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot 
reinigingsgraad St. 3. 
Vervolgens goed ontvetten. 
 

Grondlagen 
 

Metaal: 
Nelfaprime Multiprimer, minimaal 2 lagen 
  

 
 
 

 Eigenschappen 

 Verwerkingsmethoden 

 Algemene informatie  Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.nelf.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt 
zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen.  
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt 
uitgesloten. 

OPLOSMIDDELARM 
 

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO 

 Ondergrondvoorbehandeling 
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Hout 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Productomschrijving : Een weerbestendige vochtregulerende grondverf met een laag oplosmiddelgehalte 

Toepassing : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk en voorbehandeld metaal buiten 

 Voornaamste kenmerken : Halfglanzend 
Vochtregulerend 
Weerbestendig 
Goed schuurbaar 
Laag VOS gehalte <300 gram/liter (2010) 

Basis  : Combinatie van speciaal gemodifi-
ceerde alkydharsen    

Kleur  : wit en kleurselectie uit het NCI 
kleurmengsysteem     

Dichtheid 20°C : 1,60 kg/dm³ (wit)    

Laagdikte   : ca.  70 mu. nat 
ca.  40 mu. droog    

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65% 
Stofdroog na ca. 1 uur. 
Kleefvrij na ca. 3,5 uur. 

Overschilderbaar  : na 24 uur.   

Glans  : halfglanzend   

Vastestofgehalte : ca. 71 vol%.   

Theor.rendement : ca. 17 m² per liter bij 40 mu. droog    

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakkingen 
bij vorstvrije opslag tenminste 12 
maanden.   

 Verwerking 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en 
boven een RV van 85%. 

Reinigingsverd. : Verdunner 3210    

Kwast/roller    

Verdunning  : 0 – 2 % Verdunner 3210   

Nelfapré Xtreme Grondlak 


