
VLOERVERF
Binnen-Buiten

BESTEMD VOOR
Bescherming, decoratie en renovatie van vloeren binnen (cement, beton, tegels, 
parket, laminaat...) en buiten (cement, beton, hout, tegels, stenen…).

Verpakkung 0.5L-2.5L

Tussen lagen: 3h

Volledig droog: 12h

Gereedschap: borstel of rol 

Reiniging: water

•Hoge weerstand tegen slechte weersomtandigheden, schokken, krassen...
•Optimale aanhechting op alle vloersoorten

PRESTATIES
Een speciale hars voor buiten met hoge weerstand :
• Een beschermende waterafstotende anti-UV laag. Deze soepele filmlaag biedt weerstand tegen slechte 
weersomstandigheden en tegen het uitzetten en krimpen van de ondergrond zonder af te bladderen.
• Hoge weerstand tegen krassen, schokken, slijtage...
• Vermindert de inwerking van het vuil.

parket, laminaat...) en buiten (cement, beton, hout, tegels, stenen…).
Reiniging: water

Kleuren:  10

Wit,  ivoor, zand, lakrod, leigrijs, 
zwaluwgrijs , steen, leem, carbon, 
grafiet

VOORBEREIDING
De ondergrond moet proper, droog en ontvet zijn. De vloer moet voor het aanbrengen van de vloerverf gestofzuigd
worden.
ONBEHANDELDE ONDERGROND:
Nieuwe Cement / Beton: minstens 3 maand laten drogen alvorens te schilderen.
Brute Cement / Zeer gladde beton: de vloer grondig reinigen met de V33 Vloershampoo. Test de poreusheid van
de vloer door water op de vloer te druppelen. Als de druppels niet in de vloer indringen, dan is de vloer niet poreus en 
zal de vloerverf niet aanhechten.
Behandel de vloer dan met een oplossing van zoutzuur en water (1L op 4L water) om de vloer poreus te maken. De 
vloer goed naspoelen en 48 uur laten drogen.
Stenen, tegels en terrastegels: kuisen met de V33 Vloershampoo.
GEVERFDE ONDERGROND:
De afbladderende verf verwijderen. De vloer kuisen, opschuren en ontstoffen.
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GEBRUIK
Ideale temperatuur: tussen 10°C en 25°C bij droog weer.

1. Goed roeren voor gebruik en tijdens het aanbrengen met een houten roerstok.
2. Breng een eerste laag aan met een borstel of met een rol met middellange haren (5 tot 8 mm), verdund met 10%
water.
3. 3 uur laten drogen.
4. Breng daarna een tweede laag onverdund aan, indien nodig kan een derde laag aangebracht worden voor veel 
gebruikte of poreuze vloeren.
Lichtjes opschuren tussen de lagen.

Wachttijd voor het opnieuw belopen van de vloer:
. Beloopbaar: 12 uur
. Intensief gebruik: 48 uur.
Met voorzorg in gebruik nemen de eerste week .
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GEBRUIKSVOORZORGEN
EUH208: Bevat Benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen 
houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
verspilling verzamelcentrum (contact opnemen met de lokale overheid).
Vorstvrij bewaren
EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 22 g/l VOS


