
RENDEMENT
2x0,5L = ± 6 m² 

DROOGTIJD 

TUSSEN 2 LAGEN              

12u

REINIGING                       

Water

Inhoud : 2 x 0,5L

verf & bescherming

KLEURKAART

ASPEKT

Zijdeglans

MAKKELIJK, SNEL en EFFICIËNT !

• STERKE en duurzame hechting

• BESTAND tegen veelvuldige onderdompelingen
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• De ondergrond moet schoon, droog en goed ontvet zijn.

• Afwassen met behulp van een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch). Spoelen met helder water en laten drogen.

Afwassen met een schoonmaakmiddel op basis van soda (alkalisch) is noodzakkelijk. Vet of een niet gereinigde ondergrond kan ervoor zorgen dat er 

geen hechting kan plaats vinden. Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijdert te worden. Na het schilderen kan u deze voegen opnieuw 

opvullen met siliconen.

MATERIAAL : Verfborstel, Verfrol

AANBRENGEN VAN DE VERF

Voeg de volledige inhoud van de pad "verharder"* toe aan de verfpot en roer zorgvuldig. Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van 

de eerste laag. Strijk niet opnieuw over een reeds geverfd zone. De verf kan weinig dekkend lijken: voor een perfect resultaat moet

een tweede laag aangebracht worden. Laat 12u drogen en breng daarna een tweede laag aan. Laat 12u drogen en breng de 

bescherming aan.

AANBRENGEN VAN DE BESCHERMING

Voeg de volledige inhoud van de pad "verharder"* toe aan de verfpot en roer zorgvuldig. Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van 

de eerste laag. Laat 12u drogen en breng daarna een tweede laag aan. Het is noodzakelijk om 8 dagen te wachten alvorens uw

sanitair opnieuw te gebruiken (gebruik van water en reinigingsmiddelen). De optimale stevigheid wordt behaald na 20 dagen.

*De verf waaraan het additief is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de hechting en de eigenschappen 

niet meer hetzelfde.

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12 °C en 25 °C en vermijd tocht. Reinig uw materiaal met water. Gebruik zachte 

schoonmaakproducten een spons zonder schuurlaag voor het onderhoud van u geverfd sanitair..

Systeem (verf + bescherming) geschikt voor 

sanitair, wastafel, gootstenen, waskommen, 

badkuip, douchebak en zidbadje in: 

geëmailleerd porselein, keramisch, gietijzer, 

geëmailleerd staal, acryle harsen

De ondergrond moet ALTIJD

worden VOORBEREID.

De optimale bescherming van de verf wordt 

bereikt na 20 dagen. Vermijd de ondergrond 

gedurende deze tijd zwaar te belasten.

VOOR EEN SUCCESVOL RESULTAAT

> GEBRUIK

> VOORBEREIDING
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RENOVATIE SANITAIR


