
De VERNIEUWER 

GEVERNIST HOUT V33 

verlengt de bescherming 

van de parketten en 

herstelt de schoonheid 

van dof hout.

ALLE SOORTEN PARKET EN 
LAMINAAT:

alle gevernist hout, gelakte of 
voorgelakte en gelamineerde 

coatings. 

LAAT KRASSEN VERVAGEN 

VERLENGDE 
DUURZAAMHEID 

• Verbergt de krassen in 1 enkele 

toepassing  

• Laat een dunne 

beschermingslaag achter 

IDEAAL ONDERHOUD 
• Weerstand tegen 

schoonmaakmiddellen

• Respecteert het oorspronkelijke 

aspect

1 L

KLEURENKAART 
KLEURLOOS

SATIJN



• Het verschijnen van witte strepen wijst op het feit dat er te veel
product werd aangebracht. Ophopingen van de VERNIEUWER
GEVERNIST HOUT kunnen worden verwijderd met de V33 REINIGER
GEVERNIST HOUT.

• Lokale herstellingen: een laagje VERNIEUWER GEVERNIST HOUT kan
lokaal aangebracht worden op plaatsen die slijtage vertonen (krassen,
doffe sporen).

• Herhaling: breng een extra laag VERNIEUWER GEVERNIST HOUT aan
als doffe sporen verschijnen.

VOOR WELKE 

ONDERGRONDEN ? 

• Toepasbaar op alle gevernist 
hout, gelakte of voorgelakte en 

gelamineerde coatings. 
• Niet geschikt voor geolied of 

geboend hout.  
• Compatibel met 

vloerverwarmingssystemen. 

GEBRUIK

• Op schoon en droog hout. Gebruiksklaar product, niet
verdunnen.

• Goed schudden voor gebruik.

• Een dun laagje aanbrengen met een sponsmop of een licht
vochtige dweil.

• 1 uur laten drogen alvorens de plaatsen te betreden.

GEBRUIKSAANWIJZING

GOED TE WETEN

GEREEDSCHAP
SPONSMOP DWEIL 

REINIGING 

W A T E R

RENDEMENT (L)

+/- 50m²  - IN 1 LAAG  

DROOGTIJD 
1 U

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


