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Garandeert de hechting van de afwerkingslaag. 
Versterkt de levensduur van de houtverf. 
 
KENMERKEN 
• Verzekert de hechting van de "Houtlak Deuren en Ramen V33". 
• Blokkeert het opstijgend looizuur. 
• Versterkt de levensduur en de weerstand van de afwerkingslaag. 
• Soepele film : volgt de natuurlijke uitzetting en krimp van het hout, bladdert niet af. 
• Microporeus : laat het hout ademen. 
• Op waterbasis, droogt snel en geurarm. 
 
VOORBEREIDING 
Het hout moet schoon, droog, absorberend, en ontvet zijn. 
• Onbehandeld hout : licht schuren met fijn schuurpapier en ontstoffen. Behandel 
het hout vooraf met "Behandeling Multi-Gebruik V33" voor een betere bescherming. 
• Geschilderd hout, verflaag beschadigd : de afbladderende of beschadigde verf 
verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Naspoelen met water en 24 
uur laten drogen en/of schuren en ontstoffen. 
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VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• De "Primer Houtlak Deuren en Ramen" voor en tijdens het aanbrengen goed 
omroeren met een houten latje. 
• 1 laag aanbrengen met een borstel, middelangharige rol of verfpistool (verdunnen 
met 10 % Water). 
• Na volledige droging (4 uren) van de Primer, 2 lagen "Houtlak Deuren en Ramen" 
aanbrengen. 
 
• Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12 en 25°C,  bij droog weer. 
 
 
 
 
Reiniger : Water 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal : borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % water). 
 
Droogtijd : 
- Volledig droog : 4 u 
 
 
 
 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S23 : Damp niet inademen. 
S29: Afval niet in de gootsteen werpen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorstvrij bewaren. 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 9 g/l VOS. 


