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Op welke 
ondergrond? In welke plaatsen? Prestaties Rendement Afwerkingen Gebruik

Reiniging 
gereedschappen/

verdunning

Binnen - Buiten 

0,5L - 2,5L

Beton

Cement

Marmer

Steen

Vloertegels

Hout

Laminaat

Weinig belopen 
plaatsen:

 ſ terras
 ſ trap
 ſ gangpad
 ſ kanten van de 

zwembad
 ſ …

Weinig belastend:

 ſ enkel 
voetgangers

 ſ UV-bestandig
 ſ direct 

blootgesteld 
aan regen

--> binnen of 
buiten

Tot 12m²/L per laag, 
afhankelijk van de 
ondergrond

8 beschikbare kleuren

Zijdeglans aspect

Antislip getest: 
norm NFP 90106

In minimum 2 lagen

3u droogtijd tussen 
lagen

12u droogtijd na de 
laatste laag

Water

Maximale verdunning:
 ſ 5% aanbevolen
 ſ maximum 10% 

voor de eerste 
laag

Extreme Traffic

0,5L - 2,5L

Beton

Cement

Hout

Veel belopen plaatsen:
 ſ garage
 ſ carport
 ſ …

Veel belastend:
 ſ wagens en 

banden
 ſ olievlekken 
 ſ zware 

voorwerpen

--> binnen

--> buiten indien 
niet blootgesteld 
aan regen of 
stilstaand water

Tot 14m²/L per laag, 
afhankelijk van de 
ondergrond

8 beschikbare kleuren

Zijdeglans aspect

Antislip getest:
klasse PN12 
volgens norm 
AFNOR XP P05-011

In minimum 2 lagen

3u droogtijd tussen 
lagen

12u droogtijd na de 
laatste laag

Wagens: na 72u 
droogtijd

Shampoo
 Moet altijd gebruikt worden op vuile ondergronden, nieuw of niet-poreuse vloeren zoals marmer, vloertegels, cement, beton...

Verwijdert vettige deeltjes of hardnekkig vuil die de goede hechting kunnen verminderen.

TIPS
Test eerst de ondergrond met enkele druppels water voor aanbreng van de verf:

 ſ de druppels dringen niet door op de ondergrond --> de shampoo is noodzakkelijk om de hechting van de verf te verbeteren.
 ſ de ondergrond absorbeert de druppels water --> het oppervlakte is gebruiksklaar voor de verf.

Verdunnen 
met water

Toe te passen met een kwast of een verfrol.
De goede voorbereiding van de ondergrond is de sleutel tot succes 

van uw project. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de achterkant
van de pot voor gebruik.

Geschikt voor een huishoudelijk gebruik. Vraag eerst een advies voor gebruik in 
professionele plaatsen.

DENK ERAAN
Renovatie Perfection Vloeren 

 Voor alle vloeren in huishoudelijke plaatsen: keuken, woonkamer, slaapkamer…



VRAGEN, TIPS ?
Consumentendienst
0032 (0) 16 62 92 92  

van maandag tot dinsdag 
van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u

vrijdag tot 16u

info.be@v33.com
-

V33 BVBA
Ambachtenstraat 11B

B-3210 Lubbeek
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