
HOUTLAK
Deuren  & Ramen

Extreme Protection

PRESTATIES
Verf op basis van polysiloxaanhars en uv-werende middelen, die de natuurlijke bewegingen van het
hout volgt, het hout laat ademen, stootvast is en niet afbladdert.
• Kan ook op vochtig hout worden aangebracht: de film is zo microporeus dat het water kan verdampen en geen
blazen in de verf veroorzaakt.
• Omhult randen en hoeken om een perfect waterdichte barrière te vormen.
• Uitstekend bestand tegen uv-stralen voor een duurzaam kleurbehoud en betere bescherming van het hout.
• Geschikt voor alle houtsoorten en houtderivaten, geeft een mooie lakafwerking.
• Kan worden gebruikt om zowel solvent- als watergedragen verven en beitsen te overschilderen.

TOEPASSING
Hout dat aan barre weersomstandigheden wordt blootgesteld : chalet in de 
bergen, op het westen georiënteerd houtwerk aan zee, luiken op het volle
zuiden gericht ... Houtwerk buiten zowel nieuw als bestaand: ramen, luiken, 
balustrades, poorten...

Verpakking: 0.5L-2.5L

Handdroog: 8u

Tussen de lagen: 24u

Materiaal: borstel, rol, pistol

Reinigen van het materiaal: 
white spirit

Tinten:  8

WIT – ZAND – TAUPE - HAVANA 
BRUIN – WIJNROOD –
MOSGROEN – ANTRACIET -
STEENGRIJS

• Isoleert en beschermt tegen uv en barre weersomstandigheden
• Direct op alle soorten hout, ook vochtig hout

VOORBEREIDING
Schuren is absoluut noodzakelijk voor het schilderen.
Ook hoeken en randen van het hout schuren om ze lichtjes af te ronden.
ONBEHANDELD HOUT : schuren en ontstoffen.
BESTAANDE BEITSLAGEN : licht schuren en ontstoffen.
BESTAANDE VERFLAGEN :
• verf in goede staat : licht schuren en ontstoffen.
• verf in slechte staat : resterende verf verwijderen met V33 Super Afbijtmiddel Speciaal Hout, afspoelen, schuren en 
ontstoffen.
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GEBRUIKSADVIES V33
• Voor hout dat hevig aan weersinvloeden is blootgesteld of voor een uiterst verzorgd eindresultaat wordt aanbevolen 
om vooraf V33 Primer Houtlak Deuren en Ramen aan te brengen.
• Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
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VERWERKING
Ideale verwerkingscondities: tussen 10 ° en 25 °C.
Gereedschap: borstel of middellangharige rol.
1. Voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om de verf goed homogeen te maken.
2. Op een schone en schilderklare ondergrond in twee lagen aanbrengen. De twee lagen moeten mooi regelmatig, 
zonder overlappingen en met gekruiste bewegingen worden aangebracht. 24 u laten drogen en tussen de lagen licht 
schuren.
Verfspuit : op een schone en schilderklare ondergrond drie lagen aanbrengen.

GARANTIE

Voor nieuw, geschuurd hout, met uitzondering van moeilijk impregneerbare houtsoorten zoals eik, western red cedar, 
iroko..., behandeld volgens de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de V33 Primer Houtlak Deuren en Ramen werd 
gebruikt.
Toepassing : alleen voor verticaal geplaatst hout. De garantie betreft enkel het uitzicht van de verf en is beperkt tot 
terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en het kasticket).

GEBRUIKSVOORZORGEN
WAARSCHUWING
EUH208 : Bevat methylethylketoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226 : Ontvlambare vloeistof en damp. 
EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101: Bij het inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed 
sluiten.
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.


