
DE GEKLEURDE 

PARKETVERNIS DIE DE 

NERVEN VAN HET HOUT 

WAARDEERT 

De  PARKETVERNIS COLOR combineert 
een hoge bescherming met een 

decoratieve kleur voor al uw houten 
vloeren. Hij is bijzonder geschikt voor 

langdurige weerstand tegen alledaags 
gebruik: krassen, schokken, vlekken en 

water.

DEKKENDE KLEUR

2 IN 1 : DECOREERT EN 

BESCHERMT 
• Geeft een nieuwe look aan 

bevlekte of verweerde 

parketvloeren

FLEXIBELE FILM
• Volgt de natuurlijke variaties 

van het hout 

• De kleur schilfert niet af 

AANGENAAM BIJ GEBRUIK

• Sneldrogend 

• Geeft geen onaangename geur

KLEURENKAART
6 tinten

0,75 L  .  2,5 L

WIT KALK PEPER

VISON AS ZWART



• Op heterogene parketvloeren (waar sommige delen van de
parketvloer versleten zijn tot op het kaal hout), wordt schuren
van het hele oppervlak in 3 beurten aanbevolen.

• Afhankelijk van de ondergrond en hoe de vernis wordt
aangebracht, kan een derde laag nodig zijn voor een perfecte
dekking van de kleur. Respecteer altijd een droogtijd van 3
uur tussen twee lagen.

VOOR WELKE 

ONDERGRONDEN?
• Voor parket, plankenvloer, 

trap, nieuw of oud (reeds 
gevernist of geverfd, in goede 

staat of met vlekken). 
• Ideaal voor drukbelopen 

ruimtes:  slaapkamers, 
speelkamers, keuken, trap... 

• Europese of exotische 
houtsoorten. 

VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD VOORBEREID worden. Het hout moet 
schoon, droog en ontvet zijn.  

• PARKET OF ONBEHANDELDE PLANKENVLOER: lichtjes opschuren 
(schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen. Op eik of 
kastanjehout : gebruik eerst de V33 PRIMER HOUT.  

• REEDS GEVERFD, GEVERNIST OF IN DE FABRIEK 

VOORGEVERNIST PARKET: zorgvuldig ontvetten net voor het 
aanbrengen van de parketvernis. Het minste spoor van vettige of 
filmvormende bestanddelen kan ervoor zorgen dat de vernis niet op 
de ondergrond hecht. Schoonmaken met water en een 
reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch) is absoluut 
noodzakelijk. Vervolgens het oppervlak goed naspoelen met helder 
water, lichtjes opschuren (schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig 
ontstoffen. 

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12 °C en 25 °C, op droog
hout, tochtvrij.

• De parketvernis voor en tijdens het gebruik omroeren met
een latje om het goed homogeen te maken.

• Breng een eerste laag aan met een verfborstel (zachte
haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl
parketvernissen". Op kaal hout, de vernis verdunnen met
5% water.

• Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds
eindigen in de richting van de houtnerven.

• 3 uur laten drogen.

• Een tweede laag aanbrengen volgens hetzelfde principe.
Op kaal hout, lichtjes schuren (korrel 120) tussen de lagen
voor een perfect strakke laag en een goede hechting.

• 24 uur laten drogen. De eerste dagen de vloer met de
nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee weken is de
optimale weerstand van de vernis bereikt..

BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT in plaats
van een gewoon schoonmaakmiddel voor optimaal
onderhoud en een duurzame afwerking.

GEREEDSCHAP 

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm

REINIGING 

W A T E R

RENDEMENT (L)

+/- 6m² KLAAR IN 2 LAGEN

DROOGTIJD

3U TUSSEN 2 LAGEN
24 U VOLLEDIG DROOG

GEBRUIKSAANWIJZING

GOED TE WETEN

V33 BELGIUM SPRL-BVBA, Ambachtenstraat 11B - B-3210LUBBEEK - tel : (32)1662 92 92 - 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


