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De verf RENOVATIE MULTI-OPPERVLAKKEN is speciaal ontwikkeld voor de renovatie van alle ondergronden
overal in huis (woonkamer, slaapkamer, gang), behalve veel gebruikte plaatsen in technische kamers
(keuken, badkamer).
Polyvalent: geschikt voor muren, radiatoren, ramen, deuren, ingebouwde meubels, meubilair, objecten,
werkblad, trappen... in:
• HOUT : kaal, gevernist, geverfd of gebeitst. Alle houtsoorten.
• AFGELEID van HOUT : melamine, laminaat, OSB, multiplex.
• TEGEL : muurtegels, tegellijsten, graniet, zandsteen.
• METAAL : ijzer, gietijzer, alu, inox, koperen ...
• GLAS

• Hoge weerstand tegen water en vlekken
• Hoge weerstand tegen krassen en stoten
• Vaangenaam gebruik
• Gemakkelijk onderhoud afwasbaar
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Inhoud: 0,075L - 0,5L – 2L 
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RENOVATIEVERF 100% POLYVALENT!



VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.
AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is NOODZAKELIJK.
• Op kaal eik of kastanje hout : gebruik eerst de V33 Voorbereiding Plankenvloeren en Trappen om het looizuur
in te sluiten.
• Op laminaat, melamine, reeds gevernist of geverfd hout : afwassen, naspoelen met helder water en laten
drogen. Vervolgens, lichtjes schuren (korrel 240) en onstoffen.
• Op muurtegels, inox, glas... : afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen.
• Op gipsplaten : onstoffen en eerst een geschikte primer voor de ondergrond aanbrengen.

VERWERKING

Ideale verwerkingsomstandigheden tussen 12 ° en 25 ° C.

1. Leeg het Additiv System (klein doosje binnenin) volledig in de verfemmer en meng dit met een breed
verflatje gedurende 5 minuten, met de nadruk op de bodem van de pot om het product te homogeniseren.

2. Werk in kleine gebieden. Begin met het aanbrengen van de verf in de hoeken en voegen met een borstel.
Breng de verf in kruisverband aan en eindig met het egaliseren in dezelfde richting. Ga niet opnieuw over een
reeds geverfd oppervlak tijdens het droogproces. Laat 6 uur drogen en breng een tweede laag aan volgens
hetzelfde principe. Op horizontale oppervlakken moet de verf worden bedekt met Renovation Perfection
werkbladvernis.

6u Droogtijd tussen 2 lagen
Reiniging
benodigdheden

PRAKTISCHE INFO :

BENODIGDHEDEN:

Brede HOUTEN LAT
of verf HANDMIXER

Water

24u Volledig droog

TIPS V33

• Gebruik een zacht onderhoudsproduct en een spons zonder schuurvlak om de geverfde ondergrond te
onderhouden.
• De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond
te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).

2L = +/- 24m²
of 12m² afwerking in 2 lagen

PUNTKWAST (Voor randen, 
hoeken en afwerkingen)

LAKROL
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Metaal

BESTEMMING

KLEURENKAART

Inhoud : 0,4 L 

De spuitbusverf RENOVATION MULTI-SUPPORTS is ideaal om alle
ondergronden in het huis te renoveren: meubels, radiatoren, voorwerpen,
gegoten oppervlakken of moeilijk toegankelijke oppervlakken (radiatoren,
stoelen...) in :

• HOUT : onbewerkt, gevernist of al geschilderd en afgeleide (melamine, 
laminaat, OSB)
• METALEN : ijzer, gietijzer en non-ferrometalen
• PVC
• GLAS

PVC

Houtwerk

PORSELEINGRIJSKIEZELGRIJS HENNEPZWART WITANTRACIET

ZONNEBLOEMGEEL BOHEEMSROOSBATIKBLAUW GIETIJZERZILVER 

VLAS

TOMAATROOD
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RENOVATIEVERF 100% POLYVALENT!

• Strakke laag
• Bestand tegen vlekken en schokken
• Makkelijk onderhoud



VOORBEREIDING

TOEPASSING

PRAKTISCHE INFORMATIE: 

Dankzij het speciale spuitsysteem zorgt de spuitbus multi-
supports voor een snelle, eenvoudige en regelmatige 

applicatie voor een perfect, esthetisch resultaat.

De VOORBEREIDING van de ondergrond is een VERPLICHTE stap.
Elk te schilderen oppervlak moet schoon, droog, niet-vettig en schilfervrij zijn. Elke olieachtige of film-
gecoate substantie kan niet-hechting van de verf veroorzaken. Schuur licht met fijn schuurpapier en ontstof.
Ontvetten met een reiniger op basis van soda.

In een geventileerde, schone en beschermde ruimte.

1. Verwijder de ring van onder het mondstuk en schud dan de spray tot u het balletje binnenin hoort
mengen. Schudt gedurende 1 minuut.
2. Houd de spuitbus recht vast op een afstand van 20-25 cm van het te schilderen oppervlak.
3. Spray met brede en regelmatige bewegingen in kruisende lagen op gelijke afstand van de ondergrond.
Zorg ervoor dat u de hoeken en randen bedekt.
4. Vermijd een teveel aan verf voor een resultaat zonder lopers. In geval van lopers, laat het drogen,
schuren en breng een nieuwe laag aan.
5. Na 15 minuten, breng de tweede laag verf op dezelfde manier aan.
6. Na gebruik het spuitsysteem van de spuitbus zuiveren door de spuitbus op zijn hoofd te houden om te
voorkomen dat ze zichzelf verstopt.

Optimale prestaties en weerstand worden verkregen na 15 dagen drogen. Het finale aspect van de verf
stabiliseert na 15 minuten.
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0,4L = +/- 2m²


