
VERNIS/LAK
Parket

KLEURENKAART

TOEPASSINGEN

• Bestand tegen vlekken en krassen
• Ideaal voor een nieuw parket of het 

renoveren van een oude parket

GRIS 
ANTHRACITE
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Inhoud : 0,75L - 2,5L - 5L

• Voor nieuw, gevernist of in de fabriek voorgevernist parket in Europese of exotische houtsoorten en laminaat.
• Kan ook gebruikt worden bij vloerverwarming.
• Niet geschikt voor buitenhout noch voor met boenwas of olie behandeld hout.

KLEURLOOS
ZIJDEGLANS

KLEURLOOS
MAT

KLEURLOOS
HOOGGLANS



VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD VOORBEREID worden. Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
• ONBEHANDELD of GEVERNIST PARKET: lichtjes opschuren (schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig
ontstoffen.
• IN DE FABRIEK VOORGEVERNIST PARKET EN LAMINAAT: zorgvuldig ontvetten net voor het aanbrengen
van de parketvernis. Het minste spoor van vettige of lmvormende 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.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12 °C en 25 °C, op droog hout, tochtvrij. Het melkachtig aspect in
de pot verdwijnt na het drogen.
1. De parketvernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje om het goed homogeen te maken.
2. Aanbrengen met een verfborstel (zachte haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl

parketvernissen".
3. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
4. 3 uur laten drogen.
5. Licht schuren (schuurpapier korrel 120) en ontstoffen, een tweede laag aanbrengen. Indien nodig een

derde laag aanbrengen zonder tussen de lagen te schuren. Op laminaat is het niet nodig om tussen de
lagen te schuren. De tweede laag mag meteen worden aangebracht.

6. 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.

TIPS V33
• OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer
Hout voor de lak aanbrengen.
• Voor een optimaal resultaat bij het renoveren van parket: dezelfde glansgraad kiezen als de bestaande
afwerking.
• 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.

Tussen 2 Lagen
Volledig droog

Reiniging materiaal:
water

PRAKTISCHE INFORMATIE:

VERNIS/LAK
Parket

Rendement : 1L = +/- 12m²
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EIGENSCHAPPEN

• Doeltreffende, transparante acrylvernis die de houtstructuur zichtbaar laat.
• Duurzame bescherming: de parketvernis is bestand tegen dagelijks gebruik (vlekken, slijtage…) en
beschermt parket- en laminaatvloeren.
• Eveneens geschikt voor de renovatie van parket: de parketvernis hecht direct op het oppervlak, zonder
afschuren of afbijten van vorige lagen.

Materiaal : 
Borstel of rol


