
Eveneens de betegelde muren in de 
douche
Muurtegel, muurstrips, glasdal

Badkamer

DE VERF OM UW BADKAMER TE RENOVEREN
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BESTEMMING 

• Direct op wandtegels en meubels
• Uiterste weerstand tegen reinigingsproducten

Badkamer meubilair
Kaal, gevernist of geverfd hout, melamine, 
multiplex
PVC, inox en metaal

DIEPBLAUW LAGUNEBLAUWZACHTGRIJS DOLFIJNGRIJS ANTRACIETWIT

TAUPE PLUIMPOEDERROOSKATOENSLUIER PRUIMROGGE
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Inhoud : 0,075L - 0,75L – 2L 



VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.
AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is NOODZAKELIJK. Leg nadruk op de
voegen. Opgevulde voegen met siliconen dienen eerst verwijdert te worden. U kan deze opnieuw opvullen
na schilderen.
• Op niet geverfde ondergrond (muurtegels, glas, multiplex…): afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder
water en laten drogen.
• Op kaal/poreus ondergrond (hout, MDF…): lichtjes schuren en onstoffen.
• Op reeds geverfd of gevernist hout: afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen.
Vervolgens lichtjes opschuren (korrel 240) en ontstoffen.

VERWERKING

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.
1. Maak de Additiv System los (dosis die bevindt zich onder het deksel) en giet de volledige inhoud in de
verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de
bodem van de pot.
2. Verwerk de verf telkens op kleine oppervlakken. Breng de verf aan eerst in de lengte en kruis dan in de
breedte om de verflaag homogeen te maken. Laat 6u drogen en breng een tweede laag aan.

Gebruik de Werkbladvernis Renovatie Perfection op horizontale oppervlakken.
De verf waaraan de Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de
optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

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...).

Droogtijd tussen 2 lagen

Voor 1ste douche

Reiniging
benodigdheden

PRAKTISCHE INFO:

BENODIGDHEDEN :

2L = +/- 24m²
of 12m² afwerking in 2 lagen
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6u

48u

Water

Badkamer

Puntkwast
Brede houten lat
of verf handmixer Lakrol


