
Meubel
Trap

BESTEMMING

DE IDEALE VOORBEREIDING VOOR UW RENOVATIEPROJECTEN

KLEURENKAART

Inhoud : 0,75L 

Kleurloos

Geschikt voor kaal, gevernist of geverfd hout binnenshuis. Niet gebruiken op geolied of geboend hout of op 
hout buiten.
• Looizuurhoudende houtsoorten : eik, nootelaar, exotische houten
• Genageld, gespijkt of gevernist hout met versleten plaatsen

• Vermijdt het schuurwerk en het afbijten
• Sluit het looizuur en roest in
• Garandeert een perfecte afwerking

VOORBEREIDING
Plankenvloeren & 
Trappen
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VOORBEREIDING

Indien van toepassing:
• Blijvende lijm of tapijtdeeltjes eerst vewijderen met een afbijtmiddel.
• Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijdert te worden. U kan deze opnieuw opvullen na het
schilderen.
• Vette of vervuilde oppervlakken moeten eerst gereinigt worden met een reinigingsmiddel op basis van soda
(alkalisch).
• Aangetaste houten dienen eerst behandeld te worden met de Behandeling Universeel van V33.
• Voegen en barsten opvullen.
Spoel de ondergrond af om stof en vuildeeltjes te verwijderen en laat drogen. Het oppervlak MOET eerst
overal lichtjes geschuurd worden. Schuren tot kaal hout is niet noodzakkelijk.
De ondergrond, muren en plinten moeten altijd goed ontstoffen worden voor het gebruik van dit product.

VERWERKING

Meng het product voor het aanbrengen met een houten lat.

1. Breng het product aan in normale en gekruiste lagen, zonder een teveel aan product.
- Op een plankenvloer : begin aan de kanten van de kamer met de borstel en ga verder met een roller. Eindig in
de richting van de latten. Werk in kleine ruimtes van 2m² per keer.
- Op een trap : begin bovenaan de trap door het product met een kwast op de treden en op de stootborden aan
te brengen. Het midden van de treden kan worden gedaan met de kleine haarroller. Breng vervolgens aan op de
trapleuning...
- Op meubels : breng aan met een borstel beginnend met de hoeken en de lijsten. Rol dan op vlakke
oppervlakken.
2. Laat 1 à 2 uur drogen.
3. Indien de houtvezels wat omhoog staan (ruwe ondergrond), schuur ze dan voorzichtig met een fijnkorrelig
schuurpapier op een droog oppervlak. Wees voorzichtig, schuur niet te hard opdat u te veel van de oude
ondergrond zou verwijderen en tevens het voordeel van het product zou wegnemen. Breng bij twijfel een
tweede laag aan op een stofvrij oppervlak.
4. Ontstof grondig.
5. Breng vervolgens de V33 Renovatie Perfection aan.

2u Voor schilderwerk Water
Reiniging
benodigdheden

Spalter

PRAKTISCHE INFO:

BENODIGDHEDEN:

Brede HOUTEN 
LAT of verf
HANDMIXER

VERFROL met haartjes 
van 8 tot 12 mm
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Trappen

0,75L = +/- 7m²
of +/- 3m² afwerking in 2 lagen

TIPS V33
• Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.
• Vermijd infiltratie of ophoping van het product in de voegen of relief van het hout.
• Vermijd het gebruik van te veel product of tegenovergesteld, het te hard uitrollen van het product.
• Stop niet met aanbrengen in het midden van uw oppervlak.
• Ga niet terug over een reeds bewerkte zone tijdens het droogproces.


