
DE PARKETVERNIS DIE 

UW PARKET ER ALS 

NIEUW LAAT UITZIEN. 

ZONDER SCHUREN OF ABIJTEN

ZONDER MOEITE 

voorkomt een volledige restauratie van 

versleten, aangetaste of bekraste 

vloeren. 

DIRECT VOOR ALLE 
PARKETTEN 

hoge prestaties dankzij de 

formule verrijkt met ultra-

klevende hars.

EENVOUDIG 

weerstand tegen dagelijks gebruik 

(passages, vlekken, krassen…).

KLEURENKAART
KLEURLOOS. 3 aspecten

0,75 L . 2,5 L . 5 L

MAT – SATIJN - HOOGGLANS



• GEVERNIST EN VOORGEVERNIST PARKET: als het parket
gedeeltelijk of erg beschadigd is, raden we aan om het volledige
oppervlak ruw te schuren (korrel 120) voor gebruik van de
PARKETVERNIS DIRECT RENOVATIE. TIP: als het parket donker
wordt met een vochtige dweil, betekent dit dat het weer ruw is
geworden.

• Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik
verdwijnt na het drogen.

• Vermijd overtollige lagen in de voegen.

VOORWELKE 

ONDERGRONDEN ?
• Onbehandeld, reeds 

gevernist of voorgevernist
parket van Europese of 

exotische houtsoorten en 
laminaat. 

• Compatibel met 
vloerverwarmingssystemen

VOORBEREIDING 

Het hout moet kaal, schoon, droog en goed afgestoft zijn. 

• ONBEHANDELD HOUT : schuren met een schuurmachine 
(schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken. 

• (VOOR) GEVERNIST PARKET OF LAMINAAT: elke vettige of 
filmvormende substantie kan ervoor zorgen dat de vernis niet blijft 
hechten. Voorzichtig ontvetten met de V33 REINIGER GEVERNIST 
HOUT en lichtjes opschuren (korrel 180). 

GEBRUIK 

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, op  een 
droge ondergrond, tochtvrij. Gebruiksklaar. 

• De vernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een 
lang breed latje om het product goed homogeen te maken. 
Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol 
(vezels 12 mm)  speciaal voor acrylvernis. Gekruiste, 
gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in 
de richting van de houtnerven. Laat 2 uur drogen. 

• Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 180) en onstoffen. 
Vervolgens een 2de laag aanbrengen. Op laminaatvloeren is 
het niet nodig om tussen de lagen te schuren. De 2de laag 
kan direct aangebracht worden. Breng een 3de laag aan 
indien nodig, zonder te schuren tussen de lagen om het 
aanbevolen rendement te bereiken. Laat 24u drogen. De 
eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid 
gebruiken. Na een week is de optimale weerstand van de 
vernis bereikt.

BEWAREN 

Gebruik regelmatig de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT 
om de schoonheid van uw parket te behouden. 

Verleng de bescherming van uw parket door jaarlijks de 
V33 VERNIEUWER GEVERNIST HOUT aan te brengen. 

GEREEDSCHAP 

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm 

REINIGING 

W A T E R

RENDEMENT (L)

+/- 6m² KLAAR IN 2 LAGEN

DROOGTIJD 
2U TUSSEN 2 LAGEN 

24 U VOLLEDIG DROOG

GEBRUIKSAANWIJZIN

G

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


