
KLEURENKAART

TOEPASSINGEN

• Ideaal voor extreem gebruik: living, eetkamer…
• Extra weerstand tegen krassen, schokken, 

vlekken en water

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

• Voor nieuwe of bestaande parketvloeren, plankenvloeren en trappen in Europese of exotische houtsoorten.
• Ideaal voor drukbelopen ruimtes in huis: hal, gangen, woonkamer.

VERNIS/LAK 
Parket

ExtremeProtection

KLEURLOOS
ZIJDEGLANS

KLEURLOOS
MAT

KLEURLOOS
HOOGGLANS



EIGENSCHAPPEN

• Vernis op basis van POLYCARBONAAT met zeer hoge prestatie-eigenschappen: vormt een beschermende laag die
zowel HARD als SOEPEL is waardoor ze bestand is tegen intensief gebruik, krassen, water en vlekken en ook schokken
opvangt zonder af te schilferen.
• Hoogwaardige afwerking: mooie strakke film.
• Sneldrogend.

GEBRUIK

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 16° en 25 °C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Het melkachtig
aspect in de pot verdwijnt na het drogen.
1. De vernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te

maken.
2. Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernis.
3. Starten in een hoek van de kamer, tegen-over de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken.
4. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
5. Na elke laag licht schuren (schuurpapier korrel 120) en stofvrij maken, voor een mooie strakke afwerking.
6. Voor een optimale weerstand, 3 lagen vernis aanbrengen.
7. 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
• OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer V33
Primer Hout voor de lak aanbrengen.
• Om het parket langer mooi te houden, gebruik de V33 Vernieuwer Gevernist Parket, mat of satijn (jaarlijks
onderhoud), en de V33 Onderhoud Gevernist Parket (regelmatig onderhoud).
• Om de kleur van het parket te veranderen, te egaliseren of een decoratieve uitstraling te geven, voor het
vernissen een V33 Tint Parket aanbrengen.

PRAKTISCHE INFORMATIE: Rendement : 1L = +/- 12m²
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VERNIS / LAK
Parket

ExtremeProtection
Tussen 2 Lagen Volledig droog

Reiniging materiaal:
water

Materiaal : 
Borstel of rol

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• ONBEHANDELD PARKET: schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
• GEVERNIST PARKET: tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan
120). Zorgvuldig stofvrij maken.
• GEBOEND EN OUD PARKET: boenwas verwijderen met V33 Reiniger parket, schuren en stofvrij maken.
• VETTIGE HOUTSOORTEN (teak, afzelia …): net voor het vernissen, ontvetten met acetone.


