
STAP 1
 
Het hout glad schuren met 120, 
180 en 220 korrel schuurpapier

•  Afhankelijk van het soort hout heb je een  
poriën vuller/houtnerf vuller nodig.

•  Voor mahonie en ash is het zeker nodig.  
Voor Alder en basswood  
is het meestal niet nodig

•  Als het oudere body betreft met deukjes erin, 
kan je vuller  
ook gebruiken om deze op te vullen.

•  De vuller breng je vrij dun aan en verspreid  
het met bijvoorbeeld  
een oud bank pasje of een speciale applicator.

•  De vuller glad schuren met 320 korrel  
schuurpapier en zo nodig herhalen tot alle 
nerven en deuken gevuld zijn.

STAP 2
 
Primer of Sanding Sealer 
aanbrengen. (min 1 spuitbus)

•  Voor een massieve of solid kleur gebruik je een 
witte of een grijze primer.

•  Breng een aantal dunnen lagen aan zodat deze 
goed hechten op het hout. Primer droogt snel, 
het is meestal droog tussen 15 en 45 min en 
kan dan ook geschuurd worden.

•  Schuur de primer tussen elke 4/5 lagen glad. 
En herhaal dit tot je een dekkend en glad  
resultaat hebt.

•  Schuren doe ik met 400/600 korrel  
schuurpapier.

STAP 3
 
Kleurlaag aanbrengen. 
(1 spuitbus)

•  Begin met een aantal dunnen lagen aan te 
brengen, zo krijg je geen druipers en hecht de 
verf goed op de primer of sanding sealer.

•  De kleur laag heeft wat langer nodig om te 
drogen, spuit niet meer dan 4-5 lagen op  
een dag.

•  Meer dan dat zal er juist voor zorgen dat de  
lak langzamer droogt

•  Nadat je ongeveer de halve spuitbus hebt  
leeg gespoten spoten op de body schuur je 
hem zo glad mogelijk met 600/800 korrel 
schuurpapier.

•  Daarna nog een aantal lagen aanbrengen tot 
hij goed dekt en je tevreden bent met de kleur.

STAP 4
 
Blanke lak laag aanbrengen.

•  Ik gebruik hiervoor meestal 2 spuitbussen  
en verspreid het aanbrengen hiervan over  
5 tot 7 dagen.

•  Eerst een spuitbus leegspuiten op de body, 
niet meer dan 3-4 lagen per dag.

•  Schuur deze laag met 800/1000 korrel  
schuurpapier zo glad mogelijk. Doe dit  
voorzichtig, je wilt niet door de kleurlaag  
heen schuren…

•  Hierna de tweede spuitbus leeg spuiten op  
de body, niet meer dan 3-4 lagen per dag.  
Laat de body nu zeker 2 weken uitharden 
voordat je begint met polijsten.

•  Polijsten kan je bijvoorbeeld doen met  
de Dartfords Polijstset.
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