
De TINT PARKET V33 

creëert kleurschakeringen 

afhankelijk van de 

houtnerven.

KLEURENKAART
4 tinten

1 L

ALLE SOORTEN AFWERKING 

MOGELIJK 

SNEL & GEMAKKELIJK 

KLEURT DE HOUTNERVEN

WIT LICHTGRIJS

ROOKGRIJS ANTRACIET



• Het gebruik op dichte of variabele poreuze  houtsoorten 
wordt niet aanbevolen (teak, doussié, beuk, kastanje...) 

• Het eindresultaat is pas zichtbaar na gebruik van een 
afwerkingsproduct. 

• Zachte houtsoorten geven het mooiste resultaat. 

• Voor een homogene verdeling, geeft u de voorkeur aan 
een applicatie met een verfrol en gebruikt u een borstel 
alleen voor moeilijk te bereiken plaatsen. 

VOOR WELKE 

ONDERGRONDEN ?
• Voor alle nieuwe of tot blank 
hout geschuurd Europese of 

exotische houtsoorten 
binnenshuis: parket, 
plankenvloer, trap... 

• De tinten kunnen onderling 
gemengd worden om een 
oneindig kleurenpallet te 

creëren. 
• Gebruiksklaar. 

GEBRUIK

Het hout MOET kaal, schoon en droog zijn.

ONBEHANDELD HOUT: schuren met een schuurmachine
(schuurpapier korrel 120).

GEVERNIST HOUT: tot op het blanke hout afschuren in 3
schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120).

GEBOEND HOUT: boenwas verwijderen met V33 REINIGER
GEVERNIST HOUT en in twee schuurbeurten schuren.
Zorgvuldig stofvrij maken.

Ideale verwerkingscondities: tussen 16°C en 25°C op een
droge ondergrond, tocht vermijden. Eerst uittesten op een
klein stukje van het hout voor gebruik op het hele
oppervlak.

1. Goed schudden voor en tijdens gebruik.

2. Aanbrengen in de richting van de houtvezels met een
verfrol. Starten in een hoek van de kamer, tegenover de
lichtinval en achteruit naar de deur toe werken, in kleine
stukken.

3. Telkens afvegen met een niet-pluizende katoenen doek,
eerst in cirkelvormige bewegingen en eindigen in de richting
van de houtnerven.

4. Breng een afwerkingsproduct aan (boenwas, olie,
hardwaxolie of parketvernis) na de aangegeven droogtijd
om de kleur vast te leggen.

GEREEDSCHAP 

VERFROL 

REINIGING 

B R A N D S P I R I T U S  

RENDEMENT (L) 

+/- 12m² IN 1 LAAG

DROOGTIJD 
6U

GEBRUIKSAANWIJZIN

G

GOED TE WETEN

V33BELGIUMSPRL-BVBA,Ambachtenstraat11B - B-3210LUBBEEK- tel : (32)16629292 - www.v33.be

Het doel van deze kennisgeving is om te informeren. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring op basis van gebruiksvoorwaarden die voldoen aan toepasselijke
normen of DTU’s. Gezien de veelheid aan factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, kunnen ze de gebruiker niet vrijstellen van zijn eigen ervaringen. Wij kunnen
uit onze indicaties geen wettelijke garantie afleiden. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande edities.

Juridische mededeling: Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik


