
 
 
De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing 
van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze 
technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. 

            
 
WERKSCHEMA ROESTEFFECT WATERGEDRAGEN  
Voor hout, gipsplaat, stucwerk, staal, kunststof etc. 
 
Producten  

• Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080 

•   Ankolux Roestactivator 11-4081 

•   Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082 
                                                                                                                 

Voorbereiding 
De ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Zuigende ondergronden 
voorbehandelen. Op kaal metaal en kunststoffen adviseren wij een  geschikte primer 
aan te brengen. Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080 voor gebruik handmatig zeer 
goed omroeren tot een homogeen mengsel, zodat de metaaldeeltjes goed verspreid 
door de lak verdeeld worden. 

 
Verwerkingsvoorschrift 
Verwerken bij kamertemperatuur. 
 
1 laag Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080 aanbrengen met kwast of roller. Verschil 
in laagdikte geeft een natuurlijk roesteffect. 
Na 4-6 uren droging de Ankolux Roestactivator 11-4081 aanbrengen met kwast, 
roller, spons of plantenspuit (bij verneveling let op ademhalingsbescherming). De 
applicatiemethode bepaalt sterk het effect en eindresultaat. Deze kan gelijkmatig 
aangebracht worden of juist met accenten om het effect te bepalen. De mate van 
roest is afhankelijk van de hoeveelheid Roestactivator die wordt aangebracht. Het 
aanbrengen met bijv. plantenspuit geeft een gedoseerd resultaat, met 
mogelijkheden in opbouw van lagen, dit geeft een natuurlijk effect.  
De Ankolux Roestactivator 11-4081 ca. 8-10 uren  laten drogen. 
Het effect is een natuurlijk roestproces, om afgeven van het roest te voorkomen 
vervolgens 1 laag Ankolux Aqua Fixeerlak  11-4082 aanbrengen met kwast of roller. 
 
Theoretisch Rendement 
Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080  ca. 5 m2/lt 
Ankolux Roestactivator 11-4081  ca. 15 m2/lt 
Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082  ca. 12 m2/lt 
 
Reiniging van het gereedschap 
Na gebruik reinigen met water 
 
Opslag 
Koel, droog en vorstvrij bewaren in goed gesloten originele verpakking. 
 
Opmerking: Het Roesteffectsysteem is bedoeld voor decoratieve doeleinden voor 
gebruik in interieur. 


