
EIGENSCHAPPEN
Om hout te kleuren vóór het aanbrengen van vernis. Benadrukt de 
houtnerven. Geschikt voor nieuwe en bestaande houten vloeren en 
trappen. Voor Europese en exotische houtsoorten. Niet aanbrengen op 
teak, afzelia, beuk en kastanje. Geeft een warme en gerafineerde kleur 
aan alle houten vloeren.

GEBRUIK
Eenvoudig in gebruik: gebruiksklaar product. Sneldrogend. Direct klaar om te vernissen. Het hout moet kaal, schoon en 
droog zijn. 
ONBEHANDELD HOUT: schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). GEVERNIST HOUT: tot op het 
blanke hout afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). 
GEBOEND HOUT: boenwas verwijderen met V33 Reiniger gevernist parket en in twee schuurbeurten schuren. 
Zorgvuldig stofvrij maken. Ideale verwerkingscondities: tussen 16 en 25 °C op een droge ondergrond, tocht vermijden. 
Eerst uittesten op een klein stukje van het parket of de trap.

➊ De tint schudden voor en tijdens het gebruik, om kleurverschil te vermijden.
➋ Starten in een hoek van de kamer, tegenover de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken, in kleine stukken. 
➌ Een dunne laag aanbrengen met een rol (kortharig, speciaal voor acrylverf). Voor de randen een borstel gebruiken 
(met soepele haren, speciaal voor acrylverf).
➍ Telkens afvegen met een niet-pluizende katoenen doek, eerst in cirkelvormige bewegingen en eindigen in de richting 
van de planken.
➎ Als de doek volledig doordrenkt is, een nieuwe doek nemen. 
➏ 24 uur laten drogen en zonder schuren 3 lagen parketvernis van V33 aanbrengen.
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DROOGTIJD: Handdroog: 30mn
Volledig droog: 24h

RENDEMENT: 1L= ± 12 m²/l 

MATERIAAL: Rol

REINIGING: Brandspiritus

•Kleurt de houtnerven
•Alle soorten afwerking mogelijk
•Snel & gemakkelijk
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TIPS
• Het eindresultaat is pas zichtbaar na het vernissen. Indien mogelijk eerst uittesten op één strook van het parket: 
eerst de tint en daarop een laag vernis.
• Een kleurloze matte parketvernis geeft het mooiste resultaat.

VOORZORGSMAATREGELEN 
R11: LICHT ONTVLAMBAAR. R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S2: 
Buiten bereik van kinderen bewaren. S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S29: Afval niet in 
de gootsteen werpen. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51: 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.


