
RENDEMENT
1L = ± 40m2

DROOGTIJD
24 U vóór verflaag

Inhoud : 1L

Product voor het voorbehandelen van 
alle tegel-, marmer- en betonvloeren, 
voor een betere hechting van de 
verflaag.

EENVOUDIG, SNEL EN EFFICIËNT !

• MAAKT DE VLOER POREUS.

• VERBETERT DE HECHTING VAN DE VERF.

• Ontglanst gladde oppervlakken, zoals tegels.

• Reinigt grondig vloeren en voegen.

• Maakt betonvloeren poreuzer en verwijdert cementsluier.

• Eenvoudig in gebruik met een schuurborstel.

• Geconcentreerd product, te verdunnen.



> VOORBEREIDING

Dit product is geschikt voor tegel-,marmer-
en betonvloeren, al dan niet geverfd, 
zonder afwerking met was of olie. 

Niet geschikt voor vloeren in 
hout, houtplaten of laminaat.

Nieuwe cement- of betonvloeren moeten 
volledig droog zijn: minstens 3 maanden 
wachten.

Voorbereiding 

HECHTINGSVERSTERKER VLOEREN

• Maak de vloer schoon met een reinigingsmiddel op ba sis van soda (alkalisch) om zoveel mogelijk vetvlek ken te 
verwijderen. 

• Maak de oplossing met HECHTINGSVERSTERKER VLOEREN V 33, afhankelijk van hoe poreus en hoe vuil de vloer  
is:
> weinig bevuilde vloer of oude cementvloer: 1L + 30L water = 40m²
> vuile, gladde, niet-poreuze vloer: 1L + 10L water = 12m².

Indien nodig mag het product geconcentreerder worden gemaakt.

Dit product vervangt niet het vooraf schoonmaken va n de vloer.

> VERWERKING

MATERIAAL: gieter en schuurborstel..

1. Giet de HECHTINGSREINIGER VLOEREN V33 in de benodigde hoeveelheid water en meng zonder te spatten. Draag handschoenen 
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1. Giet de HECHTINGSREINIGER VLOEREN V33 in de benodigde hoeveelheid water en meng zonder te spatten. Draag handschoenen 
en een beschermbril..

2. Verdeel het mengsel gelijkmatig met een gieter over de volledige oppervlakte.

3. Schrob stevig met een schuurborstel, besteed extra aandacht aan de voegen. Laat 30 minuten inwerken.

4. Spoel grondig na met zuiver water. Herhaal de behandeling tot alle vetvlekken, cementsluiers en cementstof verdwenen zijn. Laat 
minimaal 24 uur drogen.

5. Breng de Renovatieverf TEGELVLOEREN V33 aan op tegel- en marmervloeren.


