
Badkuip, douchebak
Geëmailleerd porselein, keramish, 
Gietijzer, geëmailleerd staal, Acryl
harsen

Wastafel, zitbadje
Geëmailleerd porselein, keramish, 
Gietijzer, geëmailleerd staal, Acryl
harsen

BESTEMMING

EEN PERFORMANT SYSTEEM OM UW SANITAIR TE RENOVEREN

• Direct op badkuip, wastafel, 
douchebak

• Bestand tegen veelvuldige
onderdompelingen
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Inhoud : 2 x 0,5L



VOORBEREIDING

Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijdert te worden. U kan deze opnieuw opvullen na
schilderen. De ondergrond moet schoon, droog en goed ontvet zijn. Afwassen met behulp van een
reinigingsmiddel op basis van soda. Spoelen met helder water en laten drogen.

AANBRENGEN VAN DE VERF

Maak de Additiv System* los (dosis die bevindt zich in de pot) 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. Maak de kraan en inox onderdelen los en/of gebruik een afplakband op de niet te verven plaatsen.
Gebruik de puntkwast rond de moeilijk te bereiken plaatsen. Breng de eerste laag aan met de schuimrol
beginnend door de bodem naar boven. Verwerk de verf per oppervlakken van +/- 15cm. Strijk niet opnieuw
over een reeds geverfde zone. De verf kan weinig dekkend lijken: voor een perfect resultaat moet een
tweede laag aangebracht worden. Verwijder de afplakband en laat 8 uur drogen. Breng daarna een tweede
laag aan en laat 8 uur drogen voor de verwerking van de bescherming.

8u Droogtijd tussen 2 lagen

7 dagen Volledig droog

Water Reiniging benodigdheden

PUNTKWAST
voor randen, hoeken 
en afwerkingen

PRAKTISCHE INFO:

BENODIGDHEDEN:

Brede HOUTEN 
LAT of verf
HANDMIXER

• SCHUIMROL hoge densiteit 
voor gebogen plaatsen
• LAKROL voor grotere vlakke 
plaatsen

AANBRENGEN VAN DE BESCHERMING

Maak het tweede Additiv System* los (dosis die bevindt zich in de pot) en giet de volledige inhoud in de
beschermingspot. Meng de bescherming met een verfmenger of een breed latje tijdens 5 minuten tot op de
bodem van de pot. Breng een eerste laag aan eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de lagen
homogeen te maken. Laat 8 u drogen. Breng daarna een tweede laag aan. Het is noodzakelijk om 7 dagen te
wachten alvorens uw sanitair opnieuw te gebruiken (gebruik van water en reinigingsmiddelen).

* De verf waaraan het Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de
optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

TIPS V33
De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond 
te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).

1L = 1 badkuip (binnenkant)
of 1 wastafel
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