
BENODIGDHEDEN:
Houten latje om te roeren. Verfrol met haartjes van 9 à 12 mm. Kwast voor de hoeken en voegen.

BLANC

PROFESSIONNEL

VOORBEREIDING:
Voor het beste resultaat moet de ondergrond ALTIJD VOORBEREID worden.
RUWE OF NIEUWE OPPERVLAKKEN:
• Gipsplaten: ontstoffen en eerst een grondlaag aanbrengen.
• Hout, beton, cement, gips en varianten: lichtjes schuren, ontstoffen en breng de Primer
Alle Ondergronden
van V33 aan.
• Exotisch hout: eerst ontventen en daarna een specifieke grondlaag aanbrengen.
• Behangpapier of glasvezel: eerst een specifieke grondlaag aanbrengen.

• Application facile et sans traces
• WANDEN – PLAFONDS – HOUTWERK
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PERFECT RESULTAAT IN 2 LAGEN
Nieuwe generatie acryl hars die een perfect resultaat garandeert zonder 
vergeling voor alle oppervlakken binnen : wanden, plafonds, houtwerken, 
radiatoren, …

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Wit Professionnel is afwasbaar en hoog resistent tegen dagelijkse gevaren 
en vlekken.

MINIMALE DEKKRACHT 98%
Wit Professionnel is verrijkt met hoge kwaliteit titaan om een hoge 
dekkracht in 2 lagen te bieden.

GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN
Wit Professionnel is een verf met een crèmestructuur, zeer gemakkelijk 
aan te brengen omdat ze niet druipt of spat..

VERWERKING:
Klaar voor direct gebruik. De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed houten latje om ze goed
homogeen te maken. Breng 2 lagen aan zonder te verdunnen.

Packaging: 5L - 10L

Tussen 2 lagen: 3u

Volledig droog: 12u

Reiniger: Water

Materiaal: kwast of rol

Rendement: 5L ± 60mq

Beschadigde oppervlakken: verwijder de loszittende deeltjes en vul de barsten opnieuw op met een opvulmiddel. 
Lichtjes schuren, ontstoffen en breng de Primer Alle Ondergronden van V33 aan.
Oude verven: spoelen met helder water, schuren en ontstoffen.



BLANC

PROFESSIONNEL

VOORZORGSMAATREGELEN: 
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). 
EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/a): 30 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS. 
Afval niet in de gootsteen werpen. 
Verpakking na gebruik goed sluiten.
Reiniger van Gereedschap: Water.
VORSTVRIJ BEWAREN
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TIPS:
Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht. Vermijd het stoppen in het midden van een
oppervlak. Begin altijd aan de wanden naast de ramen. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet:
de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is. Droog de gereedschappen met een
propere doek en reinig met water.

*Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.
**Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.


