
GEBRUIK 
Ideale verwerkingscondities: tussen 16 en 25 °C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Melkachtig uitzicht in de pot, 
verdwijnt na het drogen. 
➊ De Primer voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
➋ Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernis.
➌ Starten in een hoek van de kamer, tegenover de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken.
➍ Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
➎ 2 uur laten drogen. Licht opschuren met de hand met schuurpapier korrel 240.
➏ Stofvrij maken en afwerken met twee lagen V33 Parketvernis naar keuze.

PRIMER VERNIS/LAKPRIMER VERNIS/LAKPRIMER VERNIS/LAKPRIMER VERNIS/LAK

PARKETPARKETPARKETPARKET

DROOGTIJD: Volledig droog: 2h

RENDEMENT: 1L= ± 12 m²/l (Volgens 
porositeit van de ondergrond)

MATERIAAL: Borstel of rol

REINIGING: Water

•Garandeert de hechting van de afwerkingslaag
•Voorkomt dat het hout verdonkert
•Vochtafstotend
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VOORBEREIDING
Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• ONBEHANDELD HOUT: schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
• GEVERNIST PARKET: tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 
120). Zorgvuldig stofvrij maken. 
• GEBOEND 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 …): net voor het aanbrengen van de Primer ontvetten met aceton.

EIGENSCHAPPEN
• Wordt in één laag aangebracht op nieuwe en bestaande parketvloeren.
• Aanbevolen op nieuw parket uit hout dat kleurende inhoudsstoffen
bevat (eik).
• Voor Europese en exotische houtsoorten. Kan met alle V33  
Parketvernissen worden afgewerkt.

TIPS
• Na het schuren en ontstoffen, het parket dweilen met een lichtvochtige dweil om de laatste stofresten weg te nemen.

VOORZORGSMAATREGELEN
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de gootsteen werpen. S51: Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 
g/l VOS. Om resterend product te bewaren, overgieten in een kleiner en goed gesloten recipiënt. Draag zorg voor het 
milieu en gooi de resten van dit product niet in de gootsteen. Breng de lege verpakking en niet-gebruikte producten
naar een inzamelplaats voor klein chemisch afval. (Neem contact op met de gemeente). Verpakking na gebruik goed 
sluiten.


