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Favorit LGD
Grondlak SD
Sneldrogende primer 
met een uitstekende 
verwerking.

Eigenschappen

• Topkwaliteit als basis in een zeer  

 duurzaam systeem

• Inzetbaar bij lage temperaturen

• Vochtregulerend

• Weerbestendig

• Goede vloeiing en lakstand

Toepassing

Op nieuw en reeds behandeld 

houtwerk en voorbehandeld metaal.

Favorit LGX
Grondlak
Een weerbestendige 
vochtregulerende 
grondverf met 
uitstekende hechting.

Eigenschappen

• Uitstekende verwerking

• Elastisch

• Goede vloeiing en lakstand

Toepassing

Op nieuw en reeds behandeld 

houtwerk en voorbehandeld metaal.

Favorit LGX
Vulgrond
Een weerbestendige 
hoogvisceuze grondverf.

Eigenschappen
• Hoogvullend vermogen
• Afdichten van windscheuren  
 tot 0,5mm
• Vochtregulerend
• Goed schuurbaar

Toepassing
Als grondverf op nieuw en 
reeds behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal voor buiten.

DUURZAME 
BUITENLAKKEN, 
FAVORIT IN ELK 
JAARGETIJDE
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Drenth Verven heeft een roemrijke naam als producent van kwalitatief hoogstaande en betaalbare verfproducten. 

Het productassortiment bestaat uit uiteenlopende bescherming- en verfraaiingsmiddelen die de duurzaamheid van 

de ondergrond in hoge mate bevorderen. Of het nu gaat om hout, metaal of steenachtige ondergronden, voor alles 

heeft Drenth wel een passende oplossing. Vele objecten verspreid door heel het land zijn door de vele jaren heen 

beschermd tegen zowel weers- als mechanische invloeden. Door korte lijnen met haar klanten te onderhouden kan 

Drenth snel schakelen en inspringen op nieuwe ontwikkelingen en specifieke mark gerelateerde vragen en wensen. 

De eigen R&D afdeling bewaakt de continuïteit wat betreft kwaliteit en ontwikkeling. Dit alles maakt Drenth tot een 

betrouwbare partner voor nu en in de toekomst!

Drenth een betrouwbare partner voor 
nu en in de toekomst!



Favorit LGX
Systeemverf
Satijnglanzende, 
vochtregulerende 
systeemverf.

Favorit LGX
Urethaan 
Gloss
Hoogglans afwerking met 
een snelle doordroging.

Eigenschappen
• Goede slijtvastheid
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar
• Onderhoudstermijn van ca. 6-7 jaar

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Favorit LGX
Urethaan 
Satin
Satijnglanzende, snel 
drogende sterke afwerking. 

Eigenschappen
• Goede slijt- en krasvastheid
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar
• Onderhoudstermijn van ca. 5-6 jaar

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Favorit LGX 
Gloss
Hoogglanzende lakverf 
met hoge duurzaamheid.

Eigenschappen
• Volle en langdurige glans
• Onderhoudstermijn van ca. 8 jaar 
• Leverbaar in vele kleuren

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Eigenschappen
• Geschikt als éénpot-systeem
• Zeer goede vulling en vloeiing
• Onderhoudstermijn van ca. 5-6 jaar
• Goede buitenduurzaamheid

Toepassing
Als grond-, voor- en aflak op 
nieuw en reeds behandeld 
houtwerk.

Eigenschappen
• Het hele jaar toepasbaar
• Goede slijt- en krasvastheid
• Zeer goed reinigbaar
• Onderhoudstermijn van ca. 6-7 jaar

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Favorit LGX 
All Seasons
Een hoogglanzende 
afwerking bij alle 
weersomstandigheden.

Eigenschappen
•  Uitstekende buitenduurzaamheid
• Geschikt als éénpot-systeem
• Lang glansbehoud
• Onderhoudstermijn van ca. 5-6 jaar

Toepassing
Als grond-, voor- en aflak op 
op nieuw en reeds geschilderd 
geveltimmerwerk.

Favorit LGD 
Systeemverf 
SB
Hoogglanzende, traditionele 
gesiliconiseerde systeemverf.

Favorit LGX
Satin
Een zeer goed reinigbare 
satijnglanzende aflak.

Eigenschappen
• Zeer goede buitenduurzaamheid
• Onderhoudstermijn van ca. 4-5 jaar
• Goed weerbestendig

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Drenth Verven heeft een compleet pakket grond- en aflakken ontwikkeld met 

perfecte verwerkingseigenschappen en buitenduurzaamheid. In elk weertype 

en onder elke omstandigheid biedt Drenth een passende oplossing. Elke 

voorkomende ondergrond wordt duurzaam beschermd en esthetisch naar een 

hoger niveau getild. Niet voor niets zijn de Drenth verven dan ook  

“uw Favorit in elk jaargetijde!”

Uw Favorit in 
elk jaargetijde


