
 
 

Schuurplan voor een lakfinish met Kovax nat-schuurset: 
 
Algemeen: 
Vlakke delen schuren 
Voor het schuren van vlakke delen adviseren we een harde ondergrond onder het schuurpapier, 
zeker voor schuren tot 800 grit. Dit geeft de minste kans op het ongelijk weghalen van materiaal of 
vingerdruk. Een kurkblok is ideaal, een blokje hout kan ook, maar pas dan op voor harde hoeken en 
scherpe randen.  
 
Ronde delen schuren 
Voor het schuren van ronde delen zoals bijvoorbeeld de binnenkant van hoorns, kun je een stukje 
pvc buis nemen en daar je schuurpapier omheen plakken. Zorg ervoor dat je geen overlappende 
delen hebt. 
 
Radius schuren 
Hiervoor gebruik je je radiusblok met de gewenste diameter. 
 
1) Hou 1 strook van 80, 120, 240 en 400 grit achter voor je fretboard. 
2) Vorm de nek, body en headstock met je lintzaag, freesmachine, rasp, vijl, beitel en wat je nog 

meer in huis hebt tot je tevreden bent over de vorm. 
3) Start met 80 grit stroken om je body nek en headstock glad te schuren. Controleer regelmatig of 

je recht en glad schuurt. Gebruik je vingers om het oppervlak te voelen, kijk met strijklicht of je 
oneffenheden ziet of gebruik een haakse liniaal om te controleren of er geen bulten of deuken 
zijn. 

4) Stap wanneer je tevreden bent over op 120 grit en schuur alles verder glad. Controleer als laatste 
door het oppervlakte te bevochtigen met terpentine. Daarmee zie je of er nog diepere krassen 
zitten die je met 120 grit weg kan halen. Fijne krassen verwijder je straks met 240 grit. Het 
bevochtigen heeft ook als voordeel dat je alvast wat van de nerf omhoog laat komen en deze 
meteen mooi vlak kan schuren. 

5) Herhaal met de stroken 240 en vervolgens 400. 
6) Maak het oppervlak droog en stofvrij. Wil je een stain toepassen, doe dat dan nu. Met onze 

suStains en Micas bieden we veel inspiratie voor een kleurrijke finish en ze zijn allemaal 
compatibel met een lak finish!  

7) Breng de laklagen volgens instructie aan en gebruik een helft van een Waterproof 600 vel om 
tussen de lagen lichtjes te schuren. Het is eigenlijk meer afnemen. Dit kan met de hand. 

8) Laat de lak na de laatste laag tenminste 2 weken uitharden voordat je deze gaat afwerken. 
9) Start met Waterproof 600. Neem een spuitflesje met water en leg een zachte schone doek klaar. 

Zorg voor goed ligt en werk op een prettige hoogte waarbij je over het oppervlak van je 
instrument heen kan kijken. Werk in secties.  

10) Druppel water op het oppervlak en schuur met de 600 waterproof zachtjes met het water in 1 
richting.  

11) Maak het oppervlak droog met de doek en kijk over het oppervlak.  
12) Geschuurde delen worden mat, ongeschuurde delen blijven glanzen.  
13) Ga net zo lang door tot je bijna geen glanzende puntjes meer ziet en herhaal dan met de 800 en 

de 1000. 
14) Zorg dat je schuurpapier goed vochtig blijft en controleer regelmatig. 
15) Verwijder de laatste, fijnste schuurkrasjes met de 2000 en vervolgens de Buflex wet op dezelfde 

manier; water druppelen, in 1 richting schuren, controleren, herhalen. Bij deze laatste stappen 
gebruik je bijna geen druk.  



 
 

16) Bescherm je lak en polijst deze tot hoogglans met Menzerna polijstmiddel. 
 
 Je fretboard: 

1) Start met 80 grit schuurpapier wat je met lijmspray of dubbelzijdige tape vastmaakt op je 
radiusblok. Zorg ervoor dat zowel het tape als je schuurpapier nergens overlapt of 
gekreukeld. Als je fretbord al op je nek bevestigd is, zorg er dan voor dat je nek recht staat en stel 
indien nodig je trussrod bij. 

2) Plaats je fretbord vlak en bijvoorbeeld op een werkbank zodat je goed zicht hebt op je werk en 
een goede houding kan aannemen.  

3) Teken met krijt diagonale strepen kruislings over je hele fretboard. Dat hoeft niet netjes, maar zo 
kun je goed zien of je netjes recht schuurt. 

4) Schuur in 1 richting, houdt je radiusblok gecentreerd en geef gelijke verdeelde druk. Neem je tijd 
voor het schuren en las af en toe een pauze in om je voortgang te checken en je schuurpapier 
schoon te maken. 

5) Zet regelmatig nieuwe krijtstrepen en zuig je schuurpapier schoon. Wanneer je er nagenoeg 
bent, zet dan opnieuw diagonale strepen over je fretbord, maak je schuurpapier schoon en 
schuur nogmaals je fretboard. Als je radius overal gelijk is, zal het krijt met 2 a 3 schuurstreken 
weggehaald zijn.  

6) Daarna overstappen op 120 grit en vervolgens 240 en 400 grit.  
7) Voor nog meer glans kun je optioneel nog napoetsen met een Kovax Assilex 600 of met Staalwol 

0000. 

 

Inhoud: 

Shape: 
4 x Strips 80 
4 x Strips 120 
Prep: 
4 x Strips 240 
3 x Strips 400 
Finish: 
2 x Waterproof 600 
2 x Waterproof 800 
2 x Waterproof 1000 
Polish: 
2 x Waterproof 2000 
2 x Buflex wet 3000 
 


