
De V33 PRIMER & TINT is 

een 2 in 1 product. Het 

zorgt voor een verfijnde

kleuring en verhardt de 

houtvezels. 

Het is heel gemakkelijk aan te brengen 
over grote oppervlakken, zonder te 

vegen en gelijkmatig.

VOORKOMT OPKOMENDE 

VLEKKEN EN LOOIZUUR •

IDEALE TOEPASSING 
• Voorkomt opkomende 

vlekken en looizuur

• Beperkt het verbruik van 

vernis 

ZORGVULDIG RESULTAAT

• Kleurt het hout en benadrukt de  

houttekening 

• Zonder sporen van overlapping

KLEURENKAART
5 tinten

0,75 L . 2,5 L

LICHTE EIK MIDDEN EIK 

TEAK VERGRIJSD EIK 

DONKERE EIK



• Vermijd overtollige lagen van de PRIMER & TINT in de voegen.

• Compatibel met alle (parket)vernissen, oliën en boenwassen
van V33 en de vloerverwarmingssystemen.

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

VOOR WELKE 

ONDERGRONDEN?

• Compatibel met alle 
houtsoorten, Europees en 

exotisch, nieuw of oud. 

VOORBEREIDING

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

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

• GEVERNIST OF GEÖLIED HOUT: tot op het blanke hout 
machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 
80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.

• GEBOEND OF OUD PARKET: boenwas verwijderen met V33 
REINIGER GEVERNIST PARKET. Tot op het blanke hout machinaal 
afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). 
Zorgvuldig stofvrij maken. 

• VETTIGE HOUTSOORTEN (teak, afzelia, bangkirai…): voor deze 
soorten hout raden we het gebruik van een HARDWAXOLIE van 
V33 aan. 

GEBRUIK 

Ideale verwerkingscondities: tussen 12°C en 25°C, op een droge
ondergrond, tochtvrij. Gebruiksklaar. Het melkachtig aspect in de
pot verdwijnt na het drogen.

• De PRIMER & TINT 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
12mm) speciaal voor acrylvernis.

• Voor de vloeren, starten in een hoek van de kamer,
tegenover de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken.

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

• Laat 6u drogen.

• Afwerken met 2 lagen V33 meubel- of parketvernis naar
keuze volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

GEREEDSCHAP 
KWAST OF VERFROL haartjes 12mm 

REINIGING 

W H I T E  
S P I R I T

RENDEMENT (L)

+/- 18m² IN 1 LAAG 

DROOGTIJD
6 U

GEBRUIKSAANWIJZIN

G

GOED TE WETEN


