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Extra cachet
Meubeltrends veranderen snel in deze tijd, wat vast 
staat is de keuze voor kwaliteit. Meubellakken spelen 
een belangrijke rol in de uiteindelijke kwaliteit en 
esthetiek van het product. Authentieke of trendy 
kleuren geven net dat beetje extra cachet aan een 
meubel of interieur. Ook het milieu wordt een steeds 
belangrijker thema. De producten van Anker Stuy – 
Heidelberg hebben een duidelijke focus, namelijk 
zo weinig mogelijk het milieu belasten. Dit wordt 
onder andere bereikt door onze watergedragen 
meubellakken. 

Continu vernieuwen
Ons meubel- en interieurassortiment bestaat uit 
blanke en dekkende, 1- en 2-componenten lakken op 
watergedragen en oplosmiddelhoudende basis. Van 
softlak, systeemlak tot parketlak, u vindt het bij Anker 
Stuy Verven. Wij doen echter meer, onze lakexperts 
zijn continu op zoek naar vernieuwende en bijzondere 
afwerkingsproducten. Zo leveren wij de zogeheten 

‘trendy’ verven. Een ander mooi voorbeeld zijn onze 
watergedragen lakken die als 1-pot systeem toegepast 
kunnen worden en ook op moeilijke ondergronden 
zoals eiken. En dat zonder te verkleuren!

Wij maken verf bijzonder
Meer dan drie generaties lang maken wij met passie 
verf bijzonder. Wij geven kleur aan ieder project met 
een garantie voor kwaliteit. Daarnaast garanderen 
wij persoonlijke, unieke en vakkundige begeleiding.  
Anker Stuy Verven voorziet zowel de vakschilder, 
 houtverwerkende industrie als meubel- en inter-
ieurbouw en jobcoaters  van duurzame verf- en lak-
systemen. Dit resulteert in meer dan een eeuw aan 
tevreden klanten die waarde hechten aan duurzame 
kwaliteit met oog voor mens en milieu. 

Oog voor de toekomst
Ons team van chemisch deskundigen werkt dagelijks  
aan nieuwe productontwikkelingen, kwaliteitsbewa-
king en innovatieve concepten. Het laboratorium 

is het technisch hart van Anker Stuy Verven en de  
basis voor bijzondere projecten. Wij willen toege-
voegde waarde geven aan verf. Oog blijven houden 
voor veranderingen en voor de toekomst is daarom 
essentieel. Naast het ontwikkelen van nieuwe produc-
ten wordt in het laboratorium elke liter verf getest op 
de gestelde kwaliteitseisen. Dankzij ons eigen labora-
torium kunnen we daarnaast snel inspelen op wensen 
en op maat gemaakte producten leveren. 

Anker Stuy Verven levert in samenwerking met Heidelberg Coatings 
laksystemen aan de meubel- en interieurbouw. Deuren, meubels, bedden… 
alles komt tot leven met onze 1- en 2-componenten lakken. Samen met onze 
partner Heidelberg, specialist op het gebied van meubellakken, garanderen 
wij u topkwaliteit. Niet voor niets voldoen onze producten aan de strenge 
eisen zoals gesteld in de DIN (Deutsche Industrie Norm) en EN (Europese 
Norm). Inmiddels zijn er al vele prachtige projecten opgeleverd, zoals 
Westminister Abbey, Villa Pardoes en Landgoed Lauswolt. 
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CONTINUE 
VERNIEUWINGEN
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Het milieu speelt een belangrijke rol 
binnen onze organisatie. Daarom zetten
wij ons in om minder milieubelastende 
producten te produceren. Een voorbeeld daarvan 
is de 1-component watergedragen systeemlak. 
Dit systeem kan worden toegepast op vele 
verschillende houtsoorten, waaronder ook
 massief hout zoals bijvoorbeeld eiken. 
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Advies en begeleiding
Anker Stuy Verven garandeert een persoonlijke, 
unieke en vakkundige begeleiding. Van beginstadium 
tot eindoplevering zijn wij naast uw verffabrikant ook 
uw partner. 

Snelle levering met Select Partner 
Programma
Wij kunnen u direct leveren vanuit onze vestiging in 
Gorredijk, maar voor de uitlevering van onze lakken 
werken wij tevens samen met de professionele 
groothandel. Verspreid over heel Nederland kunnen 
zij u de optimale service bieden. Hiermee garanderen 
wij een landelijke dekking. Naast dat zij onze 
producten uit voorraad kunnen leveren, maken zij ook 
iedere gewenste kleur op locatie. 

Eindeloze kleurmogelijkheden
Door het volgens de kleurrecepten toevoegen van 
kleurpasta’s aan de basisverf wordt elke gewenste 
kleur gemaakt. De kleurrecepten zijn vastgelegd in 
een digitale kleurformulebank en bevat praktisch 
alle kleuren van veel voorkomende waaiers en 
uitgebalanceerde kleurrecepten. Daarnaast leveren 

wij ook trendkleuren, zoals de zogenoemde metallic 
kleuren. Denk hierbij aan aluminium effecten en 
goudkleuren. De kleuren kunnen wij u leveren vanuit 
onze vestiging in Gorredijk, maar wij werken hierin 
ook nauw samen met de professionele groothandel. 
Indien u dagelijks verschillende kleuren verwerkt kan 
het voor u ook interessant zijn om over een eigen 
kleurmengsysteem te beschikken. Hiermee kunt u 
elke gewenste hoeveelheid in vele kleuren direct op 
locatie maken. 

Kleurmatchsysteem
Anker Stuy Verven heeft een uniek kleurmatch- 
systeem ontwikkeld. Naast tal van formuleboeken met 
duizenden kleurrecepten van technisch hoge kwaliteit 
en kleurnauwkeurigheid, is er ook de mogelijkheid 
om eigen kleurrecepten van zeer hoge kwaliteit te  
ontwikkelen ongeacht de aard van het staal. Dit is 
eenvoudig te realiseren door ieder gewenste staal te 
meten met een spectrofotometer. Vervolgens zet de 
computer middels zeer geavanceerde kleurmatching 
software van DCI de gegevens van de spectrofoto- 
meter om naar een uniek kleurrecept van verbluffende  
kwaliteit. 

Select Dealer Programma
Voor de uitlevering van de lakken wordt 

samengewerkt met de professionele 
groothandel. Verspreid over heel Nederland 
kunnen zij de klant optimale service bieden. 
Hiermee garandeert Anker Stuy Verven een 

landelijke dekking. Naast dat de groothandel 
producten uit voorraad kan leveren, maken ze 

ook de door de klant gewenste kleur op locatie.
Een overzicht van de Select Dealers waar  

onze producten verkrijgbaar zijn vindt u op  
www.ankerstuy.nl
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ACTUELE 
KLEURRECEPTEN

Oplosmiddelhoudend 
kleurmengsysteem 
Het HDL kleurmengsysteem wordt gebruikt voor het 
aankleuren van een transparante basis met kleurpasta’s 
en bestaat uit onderstaande componenten. Tevens 
zijn onze interieur olie en hardwax aan te kleuren met 
deze pasta’s. 
- Hoogwaardige basisverf, transparant zijdemat (ca. 

20% glans), transparant zijdeglans (ca. 30% glans), 
transparant hoogglans (>90% glans), transparant 
stompmat (ca. 10% glans) of transparant zeer fijne 
korrel (soft feeling) structuur (zeer mat).

- HDL mengkleuren, 16 dekkende kleurpasta’s 
inclusief aluminium voor metallics.

- Een regelkast voor dosering op gewicht of een 
dispenser voor automatische dosering uitgerust 
met software.

- Actuele kleurrecepten van de meest gangbare 
kleurenwaaiers, zoals onder andere RAL, RAL 
Design, NCS en Pantone (PMS).

HDL Mengkleuren
De 16 mengpasta’s zijn afgevuld in 3 kilo verpakkingen 
en de meest gebruikte pasta’s zijn 5 kilo verpakkingen. 
In overleg ook in kleinverpakking te verkrijgen. Het 
grote voordeel van deze kleurpasta’s ligt in het feit dat 
deze pasta’s ook gebruikt kunnen worden in zowel 
alle HD oplosmiddelhoudende blanke lakken als in 
HD Pur Vulvoorlak wit en blank. Met één soort pasta 
zijn dus vele materialen in te kleuren. 

Watergedragen 
kleurmengsysteem
Bij het HDL Watergedragen kleurmengsysteem ‘Aqua 
Top Acryl PU Color HB’ wordt gebruik gemaakt van 15 
dekkende Ankolux Pasta’s met tevens de mogelijkheid 
van twee transparante pasta’s. Het kleurmengsysteem 
bestaat uit de volgende componenten:
- Hoogwaardige basisverf, transparant zijdeglans 

(ca. 25% glans).
- Ankolux mengkleuren bestaande uit 15 dekkende 

kleurpasta’s en eventueel twee transparante 
kleuren.

- Een regelkast voor dosering op gewicht of een 
dispenser voor automatische dosering uitgerust 
met software.

- Actuele kleurrecepten van de meest gangbare 
kleurenwaaiers.

Ankolux Mengkleuren
De 15 mengpasta’s zijn afgevuld in 1 liter verpakkingen. 
Wit is eventueel ook verkrijgbaar in 3 liter verpakkingen. 
Het grote voordeel van deze kleurpasta’s ligt in het feit 
dat deze pasta’s ook gebruikt kunnen worden voor 
bijvoorbeeld andere glansgraden van de Aqua Top 
PU Acryl Lak Blank, HD Aqua Top Vulvoorlak wit, de 
voor buiten geschikte Anker Stuy verfsystemen uit het 
assortiment voor de timmerindustrie en de meeste 
Anker Stuy schildersverven. Met één soort pasta zijn in 
dit geval dus ook veel materialen in te kleuren. 
U dient te beschikken over een computer met 
Windows Software en een weegschaal met bij 
voorkeur afleesscherm op één of twee decimalen 
nauwkeurig. Hierin adviseren wij u graag.
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Voor de (bijna) dagelijkse gebruiker
De standaard mengkast is voor gebruikers die 
regelmatig (bijna dagelijks) kleuren maken. De pasta’s 
zijn afgevuld in 3 kilo verpakkingen en de vier meest 
voorkomende pasta’s in 5 kilo verpakkingen.

Voor de sporadische gebruiker
Daarnaast hebben wij voor de gebruiker die wat 
minder vaak kleuren maakt, maar wel flexibiliteit 
wenst om zelf kleur te kunnen maken in elke gewenste 
hoeveelheid, de kleinere variant. 

Automatisch kleuren doseren
Voor het automatisch doseren van kleuren hebben wij 
twee soorten kasten. Een 16-kanister automaat voor 
oplosmiddelhoudende of watergedragen pasta’s. 
Daarnaast beschikken we over een 32-kanister 
automaat voor zowel oplosmiddelhoudend als 
watergedragen pasta’s. 

 

De mengkasten - Voor het handmatig mengen van kleuren hebben wij drie soorten (explosievrije) mengkasten. 
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DIVERSE 
MENGKASTEN

Met de hand doseren
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HD Aquatop Acryl PU Color HB  
(40-7153-xxxx)
-  Een 1-componenten sneldrogende, watergedra-

gen kleurlak, halfmat (zijdeglans) voor binnen 
toepassing.

-  Toepasbaar op veel verschillende ondergronden.
-  Kan ook als 2-componenten kleurlak verwerkt 

worden door toevoegen van 10% (gew.) Aqua Pur 
Harder. 

HD Pur Color Kleurlak (40-612-xxxx)
- Een 2-componenten sneldrogende, oplosmid-

delhoudende PU kleurlak, zijdemat voor binnen 
toepassing. 

-  Prima krasvaste, ringvaste eigenschappen met een 
mooie vloei-, en lakverspanning. 

-  Zeer hoge dekkracht, zelfs bij verticaal spuiten 
(mooie kantendekking). 

-  In bijna iedere kleur leverbaar.

HD Color Kleurlak Metallic  
(40-4912-xxxx)
-  Oplosmiddelhoudende Metalliclak, zijdemat voor 

binnen toepassing. 

-  Kan als 1-componenten (met 2-componenten 
blanke lak) of als 2-componenten lak ingezet 
worden.

-  Zeer hoge dekkracht, zelfs bij verticaal spuiten 
(mooie kantendekking). 

-  Onder andere koper, brons/messing, goud,  
champagne.

HD Pur Color Kleurlak
Zilveraluminium (40-6813-4571)
-  Oplosmiddelhoudende Metalliclak, zijdemat voor 

binnen toepassing. 
-  Licht aluminium (40-6813-9006), donker alumini-

um (40-6813-9007), zilver grof (40-612-71974). 
- Binnen toepassing.

Ankogel 2K Brilliant (11-4079)
-  Een 2-componenten oplosmiddelhoudende PU 

hoogglans kleurlak met een zeer hoge bolle glans.
-  Indien stofvrij gespoten is polijsten zelfs niet meer 

nodig. 
-  Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

HD Pur Color Trendlak (40-6821-xxxx)
-  Een sneldrogende oplosmiddelhoudende 2-com-

ponenten kleurlak op basis van polyurethaan.
-  Door zeer hoge krasvastheid minder gevoelig 

voor glimstrepen bij ingebruikname.
-  Als zeer elegante, stompmatte afwerklaag voor 

binnen toepassing.

HD Nextura Color Kleurlak  
(40-6883-xxxx)
-  Een uitermate krasvaste oplosmiddelhoudende 

2-componenten kleurlak met lichte structuur. 
-  Esthetisch en technisch zeer mooie lak.  

Te verwerken als natuurmatte, fluweelzachte  
afwerklaag met een warm karakter. 

HD Titan 4:1 lak (40-6713-xxxx)
- Uitermate kras- en ringvast.
-  Zeer goed vullend met een mooie lakverspanning.
- Zijdeglans 30%.
-  Camoufleert zeer goed doorschuur plekken in de 

grondlak.

MENG UW EIGEN 
LAK OP KLEUR

Kleurlakken
Anker Stuy Verven en Heidelberg leveren verschillende systemen kleurlakken. Met behulp van een HD kleurmengsysteem is er de mogelijkheid 
de lakken zelf op kleur te maken. Dit systeem bestaat uit universele mengpasta’s voor watergedragen lakken en universele mengpasta’s voor 
oplosmiddelhoudende lakken. De volgende kleurlakken zijn hiervoor toepasbaar. Het is echter ook mogelijk om ready-mixed kleuren te bestellen. 
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HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank  
(40-710x-0001)
-  Een lichtechte watergedragen blanke lak voor 

binnen toepassing. 
-  Na uitharding heeft deze 1-componenten lak 

nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 
2-componenten lak.

-  Kan door het toevoegen van 10% (gew.) Aqua Pur 
Harder als 2-componenten lak worden toegepast 
voor een hogere chemicaliënbestendigheid en 
hogere slijtvastheid. 

-  In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van 
natuurmat tot glanzend. 

-  Uitstekende, sneldrogende meubellak. 

HD Aqua Pur Vloerlak (40-72x-0008)
-  Een lichtechte watergedragen blanke vloer- en 

trappenlak voor binnen toepassing. 
-  Deze slijtvaste 1-componenten lak biedt prima 

oplossing voor vloeren en trappen die veel belast 
worden. 

-  Zeer goed verticaal verspuitbaar, snelle droging. 

HD Solo Pur 2K Systeemlak Blank  
(40-62x-0029)
-  Zeer krasvaste en tevens flexibele 2-componenten 

PU oplosmiddelhoudende blanke lak voor binnen 
toepassing.

-  Snelle droging, lichtecht, voor algemene 
toepassing als stapellak voor meubels en trappen. 

-  Tevens geschikt als blanke afwerklaag voor 
kleurlakken. 

-  In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van 
stompmat tot glans. 

HD Nano Pur 2K Systeemlak Blank  
(40-620x-0040)
-  Uitermate krasvaste en harde blanke 

2-componenten PU Stapellak blank voor binnen 
toepassing. 

-  Door nanotechnologie ontwikkelde hoogwaardige 
blanke lak met UV-filter, zeer geschikt voor 
meubels waar de hoogste eisen worden gesteld 
zoals o.a. tafelbladen. 

-  In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van 
natuurmat tot zijdeglans. 

Natuurhout Effectlak (40-621-0100 HD)
-  Mooie matte, natuurlijke uitstraling.
-  Zeer geringe kleuromslag door benatting.

Ankogel 2K Brilliant Blank  
(11-4069-0100)
-  Een 2-componenten oplosmiddelhoudende PU 

hoogglanslak met een zeer hoge bolle glans. 
-  Indien stofvrij gespoten is polijsten niet meer 

nodig. 
-  Geschikt voor binnen en buiten toepassing. 

HD Cellulose Lak Blank (40-53x-0001)
-  Een zeer sneldrogende 1-componenten blanke 

Nitro Celluloselak voor binnen toepassing. 

BLANKE 
AFWERKINGEN

Blanke lakken
Voor blanke afwerking leveren wij een aantal 
systemen, die elk zijn specifieke kenmerken kent 
voor verschillende toepassingen. 
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HD Aquatop Vulgrond Wit  
(40-7150-9910)
-  Zeer sneldrogende en vullende watergedragen 

1-componenten spuitplamuur en grondlak voor 
binnen toepassing. 

-  Geeft een mooie strakke ondergrond, zeer goed 
schuurbaar.

-  Kan als ondergrond dienen voor alle HD 
watergedragen en oplosmiddelhoudende 
kleurlakken. 

HD Aqua Pur 2K Vulgrond Wit  
(40-765-9902)
-  Zeer sneldrogende en goed vullende 

2-componenten watergedragen spuitplamuur en 
grondlak voor binnen toepassing. 

-  Uitstekend schuurbaar en uitermate geschikt als 
isolerende grondlak wit op bijvoorbeeld eiken 
(isolering looizuur). 

HD Pur 2K Vulvoorlak Wit (40-645-9901)  
en Zwart (40-645-9005)
-  Zeer goed vullende en zeer snel schuurbare 

2-componenten oplosmiddelhoudende PU 
spuitplamuur en grondlak voor binnen toepassing. 

-  Voor algemene toepassing 10% (gew.)  
HD Pur Cryl Harder toevoegen. 

-  Voeg 20% (gew.) HD Pur Cryl Harder toe voor 
isolerende grondlagen, onder hoogglans en als 
grondlak op moeilijk hechtende ondergronden 
(hechting testen). 

-  Zeer prettig te schuren, trekt mooi strak. 

HD Pur 2K Grondlak Blank  
(40-650-0001)
-  Goed vullende, oplosmiddelhoudende 

2-componenten PU grondlak blank.
-  Mooi transparant en goed schuurbaar. 
-  Eventueel in te kleuren met HDL kleurmengpasta’s 

als grondlak in kleur voor dekkende systemen. 

HD Aqua Natuurhouteffect Grondlak  
(40-7850)
- In een zeer dunne laag aangebracht zorgt 

voor een mooie natuurlijke uitstraling wanneer 
deze wordt afgewerkt met watergedragen, 
oplosmiddelhoudende laksoorten of olie/
hardwax.

PERFECT 
EINDRESULTAAT

Grondlakken
Het gronden van een houtsoort is van groot belang om een goed eindresultaat te behalen. 
Met Anker Stuy – Heidelberg grondlakken kunt u hier invulling aan geven met één van de 
volgende grondlakken. 
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PERFECT 
EINDRESULTAAT
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HD Pur Cryl Harder (40-600-0626)
-  Voor oplosmiddelhoudende 2-componenten 

producten.

HD Aqua Harder (40-760-0005)
-  Voor watergedragen 2-componenten producten. 

Aplexol Power Hardener (40-800-0600)
-  Verharder voor Aplexol Power 2K Oil. 

Aplexol Aqua Multi Hardener  
(40-760-9999)
-  Verharder voor Aplexol Aqua Finish.

HD Aquanyl Kleurbeits (40-2900)
-  Een watergedragen kleurbeits voor binnen 

toepassing. 
-  Af te werken met HD watergedragen of 

oplosmiddelhoudende blanke lakken. 
-  Zelf beits maken kan met de basisbeits 40-2900 en 

kleurconcentraten 40-3715 en 40-3730.

HD LM Kleurbeits (40-2170)
-  Een sneldrogende oplosmiddelhoudende 

kleurbeits voor binnen toepassing. 
-  Af te werken met HD watergedragen of 

oplosmiddelhoudende blanke lakken.
-  Zelf beits maken kan met de basisbeits 40-2170 en 

kleurconcentraten 40-3730 en 40-2351.

HD LM Natuureffectbeits 
(40-2140-91082)
-  Bij afwerking met HD watergedragen- of 

oplosmiddelhoudende lakken in twee zuur dunne 
lagen direct achterelkaar te spuiten, voor een zeer 
mooi en natuurlijk effect.

-  Prima ondergrond voor hardwax indien een 
natuurlijke niet verkleurde (door benatting) 
afwerking wordt gevraagd.

Beitsen
Anker Stuy – Heidelberg levert een groot scala 
aan diverse beitskleuren, deze zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. Het is ook mogelijk zelf kleuren te 
maken met behulp van kleurconcentraten.  
In onze beitsmap vindt u een overzicht van  
een aantal standaard kleuren. 

Harders
Eenvoud in het assortiment is onze kracht! 
Nagenoeg als onze 2-componenten producten 
zijn te verwerken met één harder. Hierdoor 
heeft u geen arsenaal aan verschillende 
harders en verpakkingen staan. 

“ ““Met verschillende dealers in Nederland 
zijn we gezamenlijk in staat snel te leveren. 

En kunnen we, waar nodig, goede 
technische ondersteuning bieden.”

Project: Westminister Abbey



Aplexol Natural Oil (40-850-0011)
-  Hoogwaardige meubelolie voor het interieur, zoals 

massief hout, panelen, lijsten etc.
-  Als blanke (40-850-0001) en ingekleurde afwerking 

te verkrijgen. De ingekleurde variant is verkrijgbaar 
in elke gewenste kleur uit ons kleurmengsysteem. 
Overige kleuren op aanvraag. 

Aplexol Power 2K Oil (40-850-0025)
-  Krachtige, zeer slijtvaste 2K kleurloze meubelolie voor 

het interieur, zoals meubels, lijsten, panelen en parket.
-  Goed mengen met de Aplexol Power Hardener in 

verhouding 10:3 (gew.).

Aplexol Exterior Oil (40-853-xxxx)
-  Wordt toegepast bij het onderhouden van nieuwe en 

eerder met olie behandelde houten onderdelen.
-  Olie componenten zijn op speciale wijze 

samengesteld, hierdoor is het product minder 
milieubelastend.

-  Biedt bescherming tegen water, vuil, schimmel en 
algen.

Aplexol Hardwax Rapid Matt (40-8711-
0001) en Color (40-8711-xxxx)
-  Hardwax op basis van speciale bindmiddelen, olie en 

wax. 
-  Met name voor houten trappen, vloeren, meubels en 

interieur.
-  Voor spuitapplicatie ontwikkelt, maar met Aplexol Dry 

Slow (40-980-0011) ook geschikt voor verwerking met 
kwast, roller of doek. 

-  De ingekleurde variant is verkrijgbaar in elke 
gewenste kleur uit ons kleurmengsysteem.  
Overige kleuren op aanvraag. 

Aplexol Hardwax Ease (40-872-xxxx)
-  Combinatie van olie en wax van natuurlijke 

grondstoffen zoals plantaardige olie en wax.
-  Gemakkelijk verwerkbaar met roller, kwast of doek.
-  Als blanke (40-872-0100) en ingekleurde afwerking 

te verkrijgen. De ingekleurde variant is verkrijgbaar 
in elke gewenste kleur uit ons kleurmengsysteem. 
Overige kleuren op aanvraag. 

Aplexol Color Effect Stain (40-285-xxxx)
-  Watergedragen reactiebeits.
-  Effectbeits voor onder andere verouderings-
 effecten en speciale inkleuring van het hout door 

reactie met inhoudsstoffen van het hout dat niet met 
een normale beits te realiseren is. 

-  In 9 standaard kleuren.
-  Af te werken met oplosmiddelhoudende lakken, 

Aplexol Olie of Aplexol Hardwax. 
-  Gebruik de Aplexol Color Effect Stain Activator  

(40-285-0001) voor houtsoorten zonder of met weinig 
inhoudsstoffen.

Aplexol Aqua Finish Deepmatt (40-7500-
0001) en Semi-Gloss (40-7503-0001)
-  Watergedragen, zeer krasvaste matte blanke lak voor 

binnen. 
-  Met name voor meubels. 
-  Zowel als 1-componenten (algemeen interieur) en 

2-componenten (bijv. tafelbladen) toe te passen. 
-  Verhoog met de Aplexol Aqua Multi Hardener de 

chemicaliënbestendigheid en slijtvastheid. 

Aplexol Aqua Parquet Finish (40-72x-0001) 
Matt, Semi-Gloss en Gloss 
-  Zeer slijt- en krasvaste parketlak.
-  Speciaal ontwikkeld voor applicatie met een roller of 

kwast.
-  De vloei eigenschappen zorgen voor een mooie 

afwerking zonder aanzetten.

UNIEKE AFWERKINGEN 
EN KLEUREN

Olie, wax & effectbeitsen
Onder de naam Aplexol bieden we de trappen-, parket-, meubel- en interieurfabrikant unieke afwerkingen en kleuren aan die eenvoudig aan te 
brengen zijn. De oliën en waxen worden gekenmerkt door hun hoge slijtvastheid. Met deze producten behoudt ieder meubelstuk zijn natuurlijke 
uitstraling, maar biedt het wel de bescherming die nodig is. Daarnaast zijn deze oliën en hardwaxen door het unieke kleurmengsysteem in uitermate 
veel kleuren te maken. Naast de oliën, waxen en effectbeitsen is er ook een aanvullend pakket aan vertragers, reinigers en onderhoudsmiddelen die het 
gebruik van deze producten vereenvoudigt en de levensduur van meubels verlengt. 
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Aplexol Exterior Cleaner (40-852-0001)
-  Zeer effectieve reiniger.
-  Uitermate geschikt voor de verwijdering van 

groene aanslag en vuil.
-  Beschermt tevens tegen nieuwe aangroei van 

aanslag en vuil.

Aplexol Exterior Renovator 
(40-854-0001)
-  Voor met name het intensief reinigen van houten 

vergrijsde onderdelen.
-  Dringt tot de poriën door en verwijdert daardoor 

het vuil en aanslag van bijvoorbeeld algen en mos. 

Aplexol Outdoor Primer (40-851-0001)
-  Watergedragen product welke wordt gebruikt bij 

de voorbehandeling van onbehandeld en niet-
geïmpregneerd naaldhout. 

-  Zorgt hierbij voor betere hechting en 
duurzaamheid.

-  Het hout dient uiteindelijk afgewerkt te worden 
met één van de buitenoliën.

Aplexol Exterior Oil (40-853-xxxx)
-  Minder milieubelastende olie voor buiten.
-  Voor toepassing bij het onderhouden van 

nieuwe en eerder met olie behandelde houten 
onderdelen voor buiten, zoals terrassen, 
tuinmeubelen, gevelbekleding, etc. Kan 
ingekleurd worden met de unieke Ankolux 
kleurpasta’s waardoor eindeloos veel kleuren 
leverbaar zijn.

OPTIMALE 
BESCHERMING

Aplexol voor buiten 
De Aplexol productlijn is uitgebreid met vier producten voor de verduurzaming van buitenhout. 
Naast het behouden van de natuurlijke uitstraling van het hout biedt het bescherming tegen 
onder andere water, vuil, schimmel en algen. Zowel voor nieuw als eerder met olie behandelde 
ondergronden. Zo kunt u dus een houten terras, tuinmeubel, pergola, tuinhuis of gevelbetimmering 
optimaal beschermen. 
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HD Pur Glaslak (40-691)
-  Zowel met speciale toevoeging op de standaard 

2-componenten kleurlak (40-612) als in een 
apart blanke basislak (40-6291-0002) in het 
kleurmengsysteem.

-  Wij adviseren u graag bij deze toepassing. 

HD Staaleffectlak (40-650-7500)
-  Oplosmiddelhoudende 2-componenten 

staaleffectlak op basis van polyurethaan.
-  In systeem met HD Pur 2K Vulvoorlak  

(40-645-9005) en benodigde Ankolux 
Roestactivator (11-4081) en HD Cryl Fixeerlak 
(40-620-0500) als esthetisch mooi roesteffect. 

HD Aqua Natuurhouteffect Grondlak  
(40-7850-0100)
-  Watergedragen grondlak die middels wals, spuit 

of kwast/rol applicatie in een zeer dunne laag (ca. 
18 gr./m2) wordt aangebracht,.

-  Zeer natuurlijke uitstraling van bijv. eiken dat wordt 
afgewerkt met olie, hardwax of laksoort.

HD LM Natuureffectbeits
(402140-91082) 
- Oplosmiddelhoudende effectbeits om omkleuring 

door benatting van het hout tegen te gaan. In 2 
zeer dunne lagen kort achter elkaar spuiten en 
afwerken met olie, hardwax of lak.

Ankolux Aqua Staaleffectlak (11-4080)
-  Watergedragen staaleffectlak.
-  In systeem met benodigde Ankolux Roestactivator 

(11-4081) en Ankolux Aqua Fixeerlak (11-4082) als 
esthetisch watergedragen roesteffect. 

-  Eenvoudig in gebruik, tussentijds schuren is niet 
nodig. 

HD LUX Heliocure LED Olie Blank  
(40-1380-0050)
-  Een blanke, LED-uithardende olie voor binnen 

en voor industriële toepassing door middel van 
walsen, pads, borstels en industriële LED-lampen.

-  Zeer natuurlijke uitstraling.
-  Toepasbaar in de houtverwerkende industrie en 

zeer geschikt voor parket en trappen.

HD LM Patina (40-2340-xxxx) 
-  Een oplosmiddelhoudende patina voor 

contrasterende kleuren of verouderingseffecten.

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u 
bij al onze producten de technische bladen 
en veiligheidsbladen. Op deze manier kunt 
u altijd alle specifieke kenmerken van onze 
producten nalezen.

SPECIALE 
PRODUCTEN

Speciale producten
Anker Stuy – Heidelberg levert ook speciale producten, welke voor specifieke doeleinden toepasbaar zijn.
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HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT

UV producten
Anker Stuy – Heidelberg beschikt over een range van hoogwaardige kwaliteitsproducten die 
uitermate geschikt zijn voor het verwerken en drogen door middel van UV uitharding. 

HD Aqualux
-  Verspuitbare watergedragen blanke lakken, 

kleurlakken en grondlakken met UV uitharding 
voor binnen toepassing. 

-  Toepassing in bijvoorbeeld spuitmachines 
in combinatie met luchtdrogings- en UV 
drogingsinstallaties.

-  Op maat gemaakt en afgesteld op de 
desbetreffende lak/olie-lijn.

HD Lux UV Systemen
-  Giet-, en walsbare blanke lakken, kleurlakken 

en grondlakken met UV uitharding voor binnen 
toepassing. 

-  Voor speciaal hiervoor ingerichte lakstraten met 
lakwalsen en/of gietmachines.

Bent u benieuwd hoe onze 
producten werken of tot stand 
komen?  In samenwerking met 
verschillende leveranciers van 
UV-drogende installaties kunnen 
wij demonstraties en testdagen 
organiseren. Bij interesse kunt u 
contact met ons opnemen. Onze 
contactgegevens vindt u op de 
achterzijde van deze brochure.  
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RUIM ASSORTIMENT

Timmerindustrie
Voor de trappen- en plaatverwerkende industrie 
bieden wij een pakket aan producten die de verwerker 
erin voorziet dat hij snel hoogwaardige kwaliteit 
trappen en platen kan produceren. Als marktleider in 
deze sector kunnen wij als geen ander de klant hierin 
ondersteunen en service bieden.

Vakschilder
De bouwverven van Anker Stuy Verven geven de 
vakschilder de zekerheid van een lange periode 
onderhoudsvrij schilderen met de zekerheid van een 
langdurig kleur- en glansbehoud. Anker Stuy Verven 
heeft een breed pakket aan bouwverven die voor elk 
probleem of ondergrond een oplossing biedt.

Meubel-en interieurbouw
Met het Heidelberg programma voorziet Anker Stuy 
Verven de Nederlandse markt van hoogwaardige 
interieur- en meubellakken die industrieel vervaardigd 
worden. Ook ‘UV-Curing’ producten behoren tot deze 
groep.

Onze 3 pijlers
Naast ons grote assortiment producten voor de meubel- en interieurbouw, 

voorzien wij tevens de timmerindustrie en de vakschilder van duurzame verf- en laksystemen. 
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Meer informatie
Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u  

bij al onze producten de technische bladen en 
veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd  

alle specifieke kenmerken van onze  
producten nalezen. 



Anker Stuy Verven BV     
 Hellingwal 1 

 8407 EM Terwispel  
 Tel. +31 (0) 513 465 000 

info@ankerstuy.nl

www.ankerstuy.nl

WIJ MAKEN VERF BIJZONDER


