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VOLLEDIG DEKKEND IN 1 LAAG
• Minimale dekkracht 99,5%
• Eén laag volstaat

VOLLEDIG DRUIPVRIJE Crème
• Ultradekkende rijke crèmetextuur
• Rol gemakkelijk te laden
• Vlot aan te brengen zonder spatten

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
• Afwasbaar : om geregeld schoon te maken en langer wit te blijven

OPTIMALE LICHTVERSPREIDING
Omdat PURE WHITE stralend wit is, wordt het licht in een ruimte beter verspreid.
De stralende witheid zorgt voor een intens licht, ideaal om een ruimte groter te doen lijken of om donkere plekken lichter 
te maken.

MUREN & PLAFONDS
Crème
VERF
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TOEPASSINGEN
Muren & plafonds

VOORBEREIDING
Om tot een goed eindresultaat te komen is het noodzakelijk om de ondergrond goed 
voor te bereiden.
Nieuwe oppervlakken in goede staat : Pleisterwerk, cement, hout en gipsplaten: 
stofvrij maken en V33 Primer voor alle ondergronden aanbrengen.
Geschilderde oppervlakken in goede staat : Afwassen en goed afspoelen. Licht 
schuren met schuurpapier om losse verfdeeltjes te verwijderen en voor een goede 
hechting van de verf te zorgen.
Geschilderde oppervlakken in slechte staat : Licht schuren of met een spatel de losse 
verf afschrapen en indien nodig opnieuw plamuren.
*Afwassen: reinigen met water en een reinigingsmiddel, goed naspoelen met zuiver water en 
laten drogen.

VERWERKING
Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren met een verfmenger of verflatje.
1. Schilder eerst randen en hoeken met de kwast.
2. Verdeel de verf goed op de rol. Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in 

de breedte.
3. Schilder telkens +/- 1 m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
4. Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

TIPS 
Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12 en 25 °C en vermijd tocht. Stop niet in het midden van het oppervlak. 
Begin altijd aan de kant van het raam. Strijk niet na waar u al geschilderd hebt terwijl de verf al droogt. Misschien hebt u 
de indruk dat de aanzetten nog zichtbaar zijn, maar ze verdwijnen als ze verf droog is. Veeg het gereedschap af aan een 
schone doek en maak schoon met water.

KWALITEITSGARANTIE
Op basis van jarenlange ervaring en doorgedreven vakkennis produceert V33 verven van topkwaliteit die elk project tot 
een succes maken.

VERWERKING
PURE WHITE is een verf met een crèmestructuur, zeer gemakkelijk aan te brengen omdat ze niet druipt of spat.
Geen onaangename geur en droog in 30 minuten.
DEKKRACHT
De rijke crèmetextuur van PURE WHITE is ultradekkend en garandeert een perfect resultaat met één laag.
AFWERKING
PURE WHITE bevat acrylharsen van de nieuwste generatie. De stralende witheid zorgt voor een gevoel van ruimte
en uitzonderlijk licht.
ONDERHOUD
PURE WHITE werd in een laboratorium getest en is zonder problemen bestand tegen regelmatig schoonmaken,
afwassen...

VOORZORGSMAATREGELEN : VORSTVRIJ BEWAREN
EUH208: Bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen 
houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen.
Verpakking na gebruik goed sluiten. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat 
maximaal 2g/l VOS.

Verpakking 10L

Handdroog: 30 min

Volledig droog : 12u

Gereedschap: borstel of rol

Reiniging van gereedschap:  
water


