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MEER DAN EEN EXPERT IN VERVEN EN PRODUCTEN VOOR HET HOUT…

EEN FABRIKANT DIE LEVENSKWALITEIT BIEDT
Achter elk project, of u nu in een nieuwe woonst gaat wonen of renovatiewerken uitvoert 
in uw huidige woonst, schuilt de intentie om uw levenskwaliteit te verbeteren.
Bij V33 zijn wij ons daarvan zeer bewust. Net zoals we onze rol ten volle opnemen bij 
het doen slagen van uw project. Daarom dat we meer zijn dan enkel een expert in 
houtproducten of verf, maar een fabrikant die levenskwaliteit biedt en de levenskwaliteit 
van de klant wil verbeteren.
Of u nu concrete plannen hebt of niet, wij helpen u graag met de voorbereiding van uw 
project om zo tot een mooi resultaat te komen.
U weet niet onmiddellijk welke stijl bij u past? Kleurensamenhang is minder bekend 
terrein voor u? V33 heeft een uitgebreide waaier aan kleuren.

GEEN PLAATS VOOR ONTGOOCHELING OF MISLUKKING
u zal fier zijn op het resultaat en dat voor lange tijd! 

EEN ECHTE 
BEGELEIDING

in elk stadium 
van uw project.

PRODUCTEN VAN 
HOGE KWALITEIT

die makkelijk te verwerken en 
aan te brengen zijn.

INNOVERENDE 
OPLOSSINGEN

gebaseerd op het 
dagelijks leven en 

de dagelijkse vooruitgang.

MET DE BOODSCHAP «OP MAAT VAN UW DURF»
ENGAGEERT V33 ZICH ERVOOR OM VAN UW DOE-HET-ZELF-MOMENTEN

EEN BRON VAN VOLDANING TE MAKEN DOOR MIDDEL VAN:

60 JAAR INNOVATIE
In 1957 werd V33 opgericht door Claude de Grivel, die 
een parketvernis ontwikkelde die tot 33% de hardheid 
van glas kon garanderen. Het is deze innovatie waaraan 
het bedrijf zijn naam heeft te danken. nieuw

nieuw
nieuw

P.10

nieuw P.63



NIEUWE LOOK!
In 2020 krijgt het assortiment Binnenhout V33 
een jeugdige uitstraling. Waar bestaat het uit?

• Een nieuwe kleurenclassificatie zal gebruikt worden om de klant beter te begeleiden bij zijn keuzes 

voor zowel een klassiek als een meer specifiek project.

• Het principe van gekleurde banden wordt behouden om een harmonieuze en homogene signatuur 

in het schap te krijgen, zonder trouwe gebruikers te verliezen.

• Het assortiment wordt uitgebreid met nieuwe producten om steeds beter in te spelen op de 

behoeften van de klant voor al hun houtdecoratieprojecten.

• De teksten op de verpakkingen zijn in samenwerking met de consumentendienst in zijn geheel 

herschreven om gebruikers optimaal te informeren over het gebruik van de producten.

• Nieuwe inspirerende visuals werden gebruikt om een   moderner beeld te geven, in lijn met heden-

daagse decoratie / prestaties om zo de klant te helpen bij het visualiseren van zijn project.
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Voorbereiding van de ondergrond en duurzaame afwerking

Bescherming van hoge oppervlakken binnen handbereik

Bescherming van lage oppervlakken die belopen worden

Versterkte weerstand tegen vocht

Keuken en andere oppervlakken die in contact komen met voedsel

Oppervlakken onderhevig aan slijtage of slipgevaar
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Houtbehandeling
De houtbehandelingen van V33 
kunnen zowel gebruikt worden op 

gezond als reeds aangetast hout.

Ze bestrijden op een efficiënte manier 
houtvretende insecten en hun larven en 
ze voorkomen schimmels, zowel preventief 
of curatief voor reeds aangetast hout.

Ze zijn geschikt voor alle soorten afwerkingen: 
beitsen, verven, vernis, tinten…

Gebruiksklaar, de houtbehandelingen 
van V33 zijn kleurloos, drogen snel en 
veroorzaken geen vlekken op het hout.

?

HOUTBEHANDELING
TIMMERHOUT UNIVERSEEL TUINHOUT

 � Schimmel- en insectenwerend
 � BIACTIV’-formule : werkt 
preventief en curatief, 
doeltreffend in het hart van 
het hout tegen houtetende 
insecten
 � Hoge penetratiekracht, ideaal 
op grote stukken hout
 � Voldoet aan de Europese 
normen EN46, EN1390, EN370 en 
EN118

 � Schimmel- en insectenwerend
 � BIACTIV’-formule : werkt 
preventief en curatief, 
doeltreffend in het hart van 
het hout tegen houtetende 
insecten
 � Voldoet aan de Europese 
normen EN46, EN1390, EN370, 
EN118 en EN113

 � Schimmel- en insectenwerend
 � BIACTIV’-formule : werkt 
preventief en curatief, 
doeltreffend in het hart van 
het hout tegen houtetende 
insecten
 � Versterkt met schimmelwerend 
e stoffen om hout duurzaam te 
beschermen tegen vocht, water 
en schimmels
 � Voldoet aan de Europese 
normen EN46, EN1390, EN370, 
EN118 en EN113

Kan gebruikt worden op alle 
soorten gezond of aangetast 
constructiehout zoals balken, 
spanten en ander schrijnwerk van 
grote omvang...

Preventieve en curatieve 
behandeling voor binnen- en 
buitenhout. Ideaal voor zowel 
gezond als reeds aangetast hout 
zoals deuren, ramen, gevels, 
dakpunten, meubels…

Preventieve en curatieve 
behandeling voor buitenhout. 
Ideaal voor zowel gezond als reeds 
aangetast hout zoals tuinhuizen, 
carports, poolhouses…

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

FORMAAT: 2,5L 5L 25L

VERPAKKING: 2 2 1

FORMAAT: 0,75L 2,5L 5L

VERPAKKING: 4 2 2

RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER
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Afbijtmiddellen

Oplossingen om alle oude 
afwerkingen te verwijderen

OP ALLE SOORTEN ONDERGRONDEN

AFBIJTMIDDELLEN
UNIVERSEEL SPECIAAL HOUT

 � Verwijdert een of meerdere lagen oude 
afwerkingen: verven, vernissen, lijmen, mastiek, 
gips, pleister (zonder mineralen)...
 � Geltextuur: hierdoor oo, ideaal voor verticale 
oppervlakken

 � Verwijdert verven, vernissen, vlekken of 
parketvernissen in één enkele bewerking
 � Tast kwetsbaar of oud hout niet aan en maakt het 
hout niet zwart
 � Geltextuur: loopt niet uit

Efficient in 1 enkele bewerking op alle ondergronden: 
hout, metaal, steen, cement, tegels, glas...

Te gebruiken op alle Europese of exotische 
houtsoorten.

FORMAAT: 0,5L 1L 2L

VERPAKKING: 4 4 2

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

ACTIETIJD: 3 tot 30 min

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

ACTIETIJD: 3 tot 30 min

FORMAAT: 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4
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AFBIJTMIDDELLEN
SPECIAAL HARS

 � Herstelt oppervlakken zoals 
keramiek, gipsplaat, tegels, 
roestvrij staal, hout... naar hun 
naakte staat...
 � Laat het oppervlak schoon en 
zonder residu achter
 � Geltextuur: loopt niet uit

Effictiënt bij alle harsen, inclusief 
tweecomponenten epoxyharsen.

FORMAAT: 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4

FORMAAT: 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

SPECIAAL METAAL SPECIAAL LIJM
Herstelt oppervlakken in ferro- 
of non-ferrometalen naar hun 
naakte staat.

Efficiënt bij alle soorten lijmen, 
zelfs neopreen.

nieuw
nieuw

NOUVEAU

Primers
De primer (of grondlaag) is de ideale 
bondgenoot van de afwerking. Het 

wordt aanbevolen op nieuw, kaal hout of 
heterogene oppervlakken om:

 � wateroplosbare stoffen te 
neutraliseren die aanwezig kunnen 
zijn in bepaalde houtsoorten, 
zoals bijvoorbeeld looizuur in eik of 
kastanjehout.

 � de hechting van filmvormende 
afwerkingen op hardere 
houtsoorten te bevorderen.

 � zachtere houtsoorten te 
'stabiliseren', waardoor het risico 
op schade door de natuurlijke 
beweging van het hout wordt 
verminderd. 

 � het rendement van de 
aangebrachte afwerking te 
verbeteren.

?

 � Verwijdert verf, lak, roestwerend 
middel...
 � Verhindert zelfs bij vochtig 
weer roestvorming op het 
metaal, dankzij de actieve 
roestwerende bestanddelen.
 � Geltextuur: loopt niet uit

 � Verwijdert lijmen op hout, 
cement, tegels...
 � Laat het oppervlak schoon en 
zonder residu achter
 � Gelachtige textuur: loopt niet uit 
en omhult de lijmen

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

ACTIETIJD: 3 tot 30 min

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

ACTIETIJD: 1u

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

ACTIETIJD: 5 min

13
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PRIMERS
PRIMER & TINT PARKET

 � Snel: in 1 laag aan te brengen om het hout voor te 
bereiden en te decoreren met een kleur
 � Voorkomt vlekken en opkomend looizuur
 � Vermindert fouten op oude of beschadigde 
houten

2 in 1: geeft het hout een warme en geraffineerde 
kleur voor het aanbrengen van een afwerking.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Midden eik

Donkere eik

Teak

Patina grijs

Wengé

PRIMER HOUT

 � Voorkomt vlekken en opkomend looizuur
 � Garandeert de hechting van de afwerkingslaag
 � Vergemakkelijkt het gebruik van de 
parketvernissen
 � Behoudt de natuurlijke kleur van het hout

Verhardt het hout en maakt het waterdicht in één 
enkele laag.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

up

HOUT
BinnenRENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 2u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 18m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 6u

REINIGING: WHITE SPIRIT
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up

De tinten van V33 kunnen onderling 
gemengd worden om een oneindig 

kleurenpallet te creëren. Indien u beslist om 
een mengsel te maken tussen 2 kleuren, 
maak dan onmiddellijk voldoende om de 
gehele oppervlakte te behandelen om 
kleurverschillen te vermijden.

De verschillende houtsoorten kunnen 
een invloed hebben op het uiteindelijke 
resultaat. Doe daarom eerst een test op een 
stukje hout om het resultaat te beoordelen.

Wat is het verschil tussen een tint gebonden 
aan een kleurloze vernis en een getinte 
vernis?

 � Een tint zal in het hout dringen en de nerven 
in de diepte kleuren in functie van de 
dichtheid en de eigenschappen van het 
hout. Vervolgens zal een kleurloze vernis 
de beschermingslaag vormen. De tint 
behoudt het decoratief aspect van het 
hout, zelfs als de afwerking is beschadigd.

 � Een getinte vernis brengt een 
gekleurde, uniforme laag aan 
over het gehele oppervlak.



De tinten hebben een decoratief 
aspect en benadrukken de natuurlijke 

houtstructuur. Ze zijn compatibel met vernis, 
olie, boenwas, hardwaxolie, parketvernis… 
Ze kunnen aangebracht worden op 
meubels, parketten, houtwerk, decoratieve 
accessoires… of ze nu nieuw zijn, opnieuw 
tot ‘kaal’ hout werden herleid, ontboend zijn 
of afgebeten.

?

Tinten TINTEN
MEUBEL PARKET

 � Verkrijgbaar in 10 lichte of donkere, traditionele of 
moderne kleuren

 � Verkrijgbaar in 4 'trendy' kleuren

Geeft een intense kleuring aan het hout door 
diep in de houtnerven in te dringen. Formaat 
en kleurenpalet ontwikkeld voor toepassing op 
meubels en kleine voorwerpen.

Geeft een intense kleuring aan het hout door 
diep in de houtnerven in te dringen. Formaat en 
kleurenpalet ontwikkeld voor toepassing op grote 
oppervlakken zoals vloeren.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 4

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

Wit

Licht grijs

Gerookt grijs

Antraciet

Wit

Midden eik

PeperMahonie

Wengé

Lichte eik

Licht grijs

Donkere eik Gerookt grijs

Antraciet

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: BRANDSPIRITUS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRAAL

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: BRANDSPIRITUS
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Lakken

De lakken van V33 op waterbasis zijn 
compatibel met de oude lakken die 

solventgedragen waren.

De soort, poreusheid en de leeftijd van 
het hout kunnen de uiteindelijke kleur 
beïnvloeden. Doe eerst een kleine test op 
een stukje hout dat minder zichtbaar is om 
het resultaat te beoordelen.



Een lak of vernis is een beschermende 
film die men aanbrengt op een 

houten ondergrond. Hij verzekert een hoge 
weerstand tegen krassen, schokken, vlekken 
en water. De lakken van V33 zijn allemaal op 
waterbasis waardoor er een snelle droging 
is en er geen onaangename geuren 
vrijkomen. Ze verwarmen het hout minder 
dan producten op basis van solventen en  
zijn makkelijk aan te brengen vermits ze niet 
druipen.

?

LAKKEN
MEUBEL MEUBEL COLOR

 � Toepasbaar op meubels en houtwerk binnen.
 � Biedt weerstand tegen water, vlekken, krassen en 
schokken
 � Verkrijgbaar in mat, satijn en hoogglans* voor een 
gepersonaliseerde afwerking en aangepast aan 
alle decoraties
 � Druipvrij

 � Hecht op reeds geverniste ondergronden zonder 
te moeten afbijten
 � Bestand tegen water, vlekken, krassen en schokken
 � Strakke laag
 � Afwasbaar

Benadrukt de originele houtkleur van het hout en 
de nerven.

Zorgt voor een dekkende afwerking.

FORMAAT: 0,25L 0,5L 1L 2 ,5L*

VERPAKKING: 4 2 2 1

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

Kleurloos*

Wit

Lichte eik

Grijs
Midden eik

DonkergrijsRustieke eik

Zwart
Donkere eik

Aquablauw

Mahonie

Appelgroen

Wengé

Licht grijs Rood

Middegrijs

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS*

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

*Hoogglans: enkel in kleurloos
2,5L: enkel in kleurloos

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

Wit
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WERKBLAD

 � 20% harder dan een gewone lak
 � Geschikt voor contact met voedingsmiddelen 
(norm ENV 1186, contactduur beperkt tot 2 uur)
 � Hoge weerstand tegen hitte (100°C)
 � Getest voor een optimale weerstand tegen 
voedselvlekken (water, koffie, wijn, olie, ketchup...)

Versterkte bescherming voor intensief gebruikte 
plaatsen.

Kleurloos

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

LAKKEN
BADKAMER

 � Getest voor een hoge weerstand tegen spatten en 
condensatie

 � Zeer goed afwasbaar

Versterkte bescherming voor vochtige plaatsen.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

LAKKEN

Kleurloos

nieuw

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

21

nieuw



2322

Oliën

Afhankelijk van de dichtheid van het hout zal 
de olie goed of minder goed geabsorbeerd 

worden door de vezels. Het is daarom noodzakelijk 
om de overtollige olie, die niet werd opgenomen 
door het hout, weg te vegen.
Om er zeker van te zijn dat het hout voldoende 
verzadigd en beschermd werd, raden we aan 
om de waterdruppeltest te doen: plaats een 
aantal druppels water op de behandelde 
ondergrond. Wanneer deze druppels als parels 
op de oppervlakte blijven liggen, werd het hout 
voldoende verzadigd. In het andere geval is een 
extra laag olie nodig.
Door zijn aard kan een kleurloze olie de tint van het 
hout beïnvloeden: de olie gaat het hout voeden 
en kan een permanent, natuurlijk, nat aspect aan 
het hout geven.
Het type hout, de poreusheid ervan of de 
leeftijd van het hout kan eveneens het resultaat 
beïnvloeden. Doe daarom eerst een test op een 
klein stukje verborgen hout om het resultaat na 
te gaan.
Gedurende de eerste 3 weken na het aanbrengen 
van de olie is het aangeraden om geen water te 
laten staan op de ondergrond.



Olie is een natuurlijk product dat het hout 
siert en zijn natuurlijke uitstraling versterkt. 

Het voedt het hout door het te verzadigen in 
de diepte wat ook zorgt voor het behoudt en 
bescherming van het natuurlijke aspect, zodat 
andere producten niet meer in het hout kunnen 
indringen. Tevens beschermt het ook het hout 
tegen krassen. De olie kan eenvoudig en egaal 
aangebracht worden zonder een gecompliceerde 
voorbereiding (schuren is niet meer nodig) op 
meubels en houtwerk binnen.

?

OLIËN
MEUBEL

 � Verbetert de natuurlijke kleur van het hout en 
accentueert de nerven (getinte varianten)
 � Gemaakt uit Tung-olie, geselecteerd voor zijn 
uitstekende weerstand
 � Geschikt voor Europese of exotische houtsoorten

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke 
schoonheid en het warme, matte uitzicht van het 
hout.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 4

Wit

Naturel 

Smoke

Teak Ebben

RENDEMENT: 1L = 20m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WARM WATER EN ZEEP

23
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OLIËN
WERKBLAD

 � Ideaal voor regelmatig gebruikte of 
schoongemaakte plaatsen
 � Geschikt voor contact met voedingsmiddelen 
(norm ENV 1186, contactduur beperkt tot 2 uur)
 �Wordt gebruikt op ruw hout of als onderhoud van 
een reeds geolied oppervlak

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke 
schoonheid en het warme, matte uitzicht van het 
hout.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 4

Naturel

OLIËN
BADKAMER

 � Getest voor een optimale weerstand tegen 
specifieke gevallen in de badkamer: cosmetische 
producten, zeep ...
 �Waterafstotend effect: water glijdt over het 
oppervlak zonder eraan te hechten
 �Wordt gebruikt op ruw hout of als onderhoud van 
een reeds geolied oppervlak

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke 
schoonheid en het warme, matte uitzicht van het 
hout.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 4

Naturel

nieuw

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

25
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Bescherming 
'Invisible'

De unieke formule Bescherming 
'Invisible' combineert de voordelen 

van een impregneermiddel en een vernis 
of een lak. De Woodtouch© afwerking legt 
eveneens een fijne beschermingslaag op 
het houtoppervlak die bestand is tegen 
krassen, schokken en vetvlekken. Door zijn 
dunne laag blijft het hout ook natuurlijk 
aanvoelen.

De Bescherming 'Invisible' dringt in het hout 
in en zet zich vast op de poriën van het hout 
voor een duurzame bescherming.

Hij verwarmt het hout niet en zorgt ervoor 
dat het hout zijn oorspronkelijke kleur 
behoudt. Het is dus een onzichtbare, matte 
afwerking.



MEUBEL

 � Behoudt de natuurlijke aanraking van het hout
 � Verandert de natuurlijke kleur van het hout niet

Optimaal formaat voor gebruik op meubels en 
kleine houtelementen binnenshuis.

FORMAAT: 0,25L 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4 2

BESCHERMING 'INVISIBLE'

Kleurloos

27

PARKET

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

nieuw

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: ONZICHTBAAR (MAT)

DROOGTIJD: 3u

REINIGING: WATER

Optimaal formaat voor gebruik op parket en grote 
oppervlakken binnenshuis.

 � Behoudt de natuurlijke aanraking van het hout
 � Verandert de natuurlijke kleur van het hout niet
 � Veroorzaakt geen opkomend tannine (eiken- of 
kastanjehout)

Kleurloos

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: ONZICHTBAAR (MAT)

DROOGTIJD: 3u

REINIGING: WATER
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Parketvernissen

Om een duurzaam resultaat te garanderen, 
is het aan te raden om voor het vernissen 

een Primer (of Primer & Tint) aan te brengen.

Voor het aanbrengen raden wij aan om een 
verfborstel met soepele haren te gebruiken voor 
de uiteinden en de hoeken van de kamer en 
een verfrol met langere haren (12mm) voor de 
resterende oppervlakte.

De soort, poreusheid en de leeftijd van het 
hout kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden. 
Doe eerst een kleine test op een stukje hout 
dat minder zichtbaar is om het resultaat te 
beoordelen.



De parketvernis is een verharde film die 
het hout beschermt en hoge weerstand 

biedt tegen krassen, schokken, vlekken en water. 
Dankzij zijn soepele eigenschappen volgt de 
vernis de oneffenheden van het hout en schilfert 
deze niet af.

De vernissen van V33 zijn op waterbasis 
waardoor deze snel drogen en geurarm zijn. 
Ze zijn aangenaam om aan te brengen en 
verwarmen het hout niet.

?

PARKETVERNISSEN
PARKET EXTREME PROTECTION

 � Veelzijdige formule: kan gebruikt worden voor het 
vernissen van nieuw parket of de renovatie van 
bestaande, geverniste afwerkingen
 � Gemakkelijk aan te brengen: schuren of afbijten 
niet nodig
 � Duurzame bescherming tegen alledaags gebruik
 � Beschikbaar in mat, satijn en hoogglans, voor 
een persoonlijke afwerking aangepast aan alle 
smaken
 � Hecht op ruwe en laminaatvloeren

 � Verrijkte formule voor hoge duurzaamheid in 
woonruimtes zoals de woonkamer of eetkamer
 � Duurzame bescherming tegen alledaags gebruik
 � Beschikbaar in mat, satijn en hoogglans, voor 
een persoonlijke afwerking aangepast aan alle 
smaken

Beschermt het parket tegen vlekken, stoten en 
krassen.

Beschermt parketvloeren die zwaarder belast 
worden.

FORMAAT: 0,75L 2,5L 5L*

VERPAKKING: 4 2 1

FORMAAT: 0,75L 2,5L 5L*

VERPAKKING: 4 2 1

Kleurloos

Kleurloos

Midden eik**

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

*5L:  enkel in kleurloos mat of satijn
**Midden eik: enkel in satijn, 0,75L of 2,5L

*5L: enkel in kleurloos mat of satijn
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PARKETVERNISSEN
TRAPPEN

 � Verrijkte formule voor hoge duurzaamheid op veel 
belopen plaatsen, zoals trappen
 � Verrijkt met antislipmiddelen
 � Druipt niet : vergemakkelijkt het aanbrengen op 
verticale oppervlakken zoals de tegentreden

Beschermt en verbetert de natuurlijke schoonheid 
van hout zonder slipgevaar te veroorzaken.

Kleurloos

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

COLOR

 �Weerstand tegen schokken, vlekken en water
 � Verbergt fouten op oud of beschadigd hout
 � Geschikt voor veel belopen plaatsen

Beschermt hout en zorgt voor een gekleurde, 
dekkende afwerking.

Wit

Kalk Peper

As Zwart

Vison

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

URBAN STYLE

 � Verbeterde formule : kan gebruikt worden op een 
nieuwe of een te renoveren, versleten parket
 � Gemakkelijk aan te brengen: schuren of afbijten 
niet nodig
 � Hecht op ruwe en laminaatvloeren
 � Beschikbaar in 3 'trendy' aspecten : satijn, metaal 
en hoogglans

Beschermt het hout en zorgt voor een moderne, 
gekleurde en dekkende afwerking. Ideaal 
voor het renoveren van parketvloeren in oude 
fabrieksgebouwen en lofts.

Coconwit satijn Betongrijs satijn

Metaal zinkMetaal gietijzer

Industriezwart 
hoogglansFusierood hoogglans

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

PARKETVERNISSEN
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN - GEMETALISEERD - HOOGGLANS

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

BADKAMER

 � Anti-parel effect: verhoogde weerstand tegen 
waterspatten en condensatie
 � Versterkte weerstand tegen reinigings- en 
cosmetische producten

Geoptimaliseerde bescherming voor vochtige 
ruimtes.

Kleurloos

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT - SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER
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Hardwaxoliën

Indien u de laag hardwaxolie wil 
vernieuwen, gebruik dan een pluisvrije 

doek om hetzelfde product opnieuw aan te 
brengen.

Het bekomen resultaat kan verschillen 
naargelang de houtsoort. Doe daarom 
eerst een test op een klein stukje verborgen 
hout om het resultaat na te gaan.



Hardwaxolie dringt perfect in hout in 
door zijn sterke, doordringende kracht 
en combineert de voordelen van 2 

natuurlijke producten:

 � de olie zorgt voor een duurzame 
bescherming van het hout tegen 
water en vochtigheid;

 � de boenwas beschermt het oppervlak 
effectief tegen vuil en vlekken en 
verlengt de levensduur van de 
afwerking.

?

HARDWAXOLIËN
TRAPPEN

 � Laat de natuurlijke kleur herleven 
en accentueert de houtnerven

 � Beschermt effectief tegen water, 
vocht, vlekken en vuil

 � Makkelijk te gebruiken bij 
onderhoud en renovatie

Voedt en beschermt verticale en 
horizontale houten oppervlakken 
zonder slipgevaar te veroorzaken.

FORMAAT: 1L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Naturel

BADKAMER

 � Laat de natuurlijke kleur herleven 
en accentueert de houtnerven

 � Beschermt effectief tegen water, 
vocht, vlekken en vuil

 � Makkelijk te gebruiken bij 
onderhoud en renovatie

Voedt en beschermt het 
hout in vochtige omgevingen 
binnenshuis.

FORMAAT: 1L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Naturel

PARKET

 � Laat de natuurlijke kleur herleven 
en accentueert de houtnerven

 � Beschermt effectief tegen water, 
vocht, vlekken en vuil

 � Makkelijk te gebruiken bij 
onderhoud en renovatie

Voedt en biedt een duurzame 
bescherming aan het binnenhout 
en behoudt het matte, natuurlijke 
uitzicht van het hout.

Patina grijs

Naturel

Gerookte eik

Wit

Midden eik

Zwart

Donkergrijs

FORMAAT: 1L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT
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Boenwas
Voor het dagelijks onderhoud gebruik 
je een stofborstel. Zodra het hout dof 

wordt, brengt u een nieuwe laag boenwas 
aan.

Om vlekken te verwijderen kan u best een 
reiniger gebruiken op basis van terpentijn.

Laat daarna drogen en breng 1 of 2 lagen 
boenwas aan met behulp van een niet 
pluizende doek.

Indien de boenwas verhardt of bevriest, 
plaats hem dan korter bij een warmtebron 
zoals een radiator.



De boenwas laat de natuurlijke kleur 
van het hout herleven, voorziet een 

decoratief uiterlijk en een duurzame glans. 
Het beschermt en geeft een patina aan 
nieuwe of oude vloeren en respecteert de 
authentieke uitstraling van oude meubels.

?

PARKET

 � Geeft een blijvende glans
 � Makkelijk te polijsten
 � Verspreidt een aangename geur van de boenwas 
van weleer

Voedt en beschermt het binnenhout en behoudt 
het authentieke aspect van het hout.

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

BOENWAS

Kleurloos

Lichte eik

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: GLANZEND

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

35
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Onderhoud
E e n  a s s o r t i m e n t 
onderhoudsproducten om geverniste 

of geoliede oppervlakken regelmatig te 
reinigen, zowel oppervlakkig als in de diepte.

De onderhoudsproducten van V33 zijn 
ontwikkeld om de levensduur van de 
gekozen afwerking te verlengen.

?

REINIGERONDERHOUD

 � Voedende formule op oliebasis: reactiveert de 
bestaande oliebescherming
 � Verwijdert voorzichtig aarde, vet...
 � Niet vette formule
 � Geconcentreerd reinigingsmiddel, te verdunnen 
met water

 � Verwijdert oude, vuile olielagen van de 
oppervlakken
 � Verwijdert hardnekkige of aangekoekte vlekken
 �Wordt gebruikt in het kader van het herstel 
van geoliede bescherming of als eerste stap 
voordat er naar een andere afwerking wordt 
overgeschakeld

Aangeraden voor het regelmatig onderhoud van 
een geolied parket.

Aanbevolen voor een jaarlijks onderhoud of de 
volledige restauratie van geoliede oppervlakken.

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 2

GEOLIEDE AFWERKING

37
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GEVERNISTE AFWERKING
ONDERHOUD REINIGER VERNIEUWER

 � Reinigt geverniste afwerkingen 
zonder ze te veranderen
 � Geeft glans aan aangetaste 
oppervlakken
 � Geconcentreerd 
reinigingsmiddel, te verdunnen 
met water

 � Verwijdert vlekken, 
onzuiverheden, aangekoekt 
vuil en vet op geverniste 
oppervlakken
 � Verwijdert gemakkelijk oude 
lagen boenwas
 � Zorgt voor een optimale 
voorbereiding voor het schuren 
of voor het aanbrengen van 
een nieuwe vernis
 � Geconcentreerd 
reinigingsmiddel, te verdunnen 
met water

 �Wordt gebruikt op geverniste 
oppervlakken
 � Laat een dunne film achter 
om de levensduur van de 
reeds bestaande afwerking te 
verlengen
 � Verbergt microkrasjes
 � Formule klaar voor gebruik

Aangeraden voor het regelmatig 
onderhoud van geverniste 
oppervlakken.

Aanbevolen voor de volledige 
restauratie van geverniste 
oppervlakken.

Verlengt de levensduur 
van bestaande, geverniste 
afwerkingen.

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 4

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

HOUT
BuitenRENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT - SATIJN

DROOGTIJD: 30 min

REINIGING: WATER
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Oliën
Een buitenolie dringt diep in en 
verzadigt het hout.

Het vormt geen dunne laag op het oppervlak 
zodat deze ook niet kan schilferen.

Ze beschermt tevens het hout tegen 
UV-stralen, slijtage en scheurtjes in het hout.

Het beschermt het hout tegen vergrijzing 
en het te snel ouder worden zonder het 
natuurlijke uitzicht van het hout aan te 
tasten.

?

OLIËN

TUINHOUT TERRAS EXTREME 
LEVENSDUUR

 � Op basis van natuurlijke olie
 � Maakt het hout waterdicht 
en beschermt het 
tegen verschillende 
weersomstandigheden
 � Voorkomt vergrijzing en kraken
 � Snel en gemakkelijk aan te 
brengen

 � Formule op basis van urethaan-
alkyde harsdeeltjes
 � Actief UV-scherm, beschermt 
tegen vergrijzing
 �Waterproof-effect: effectief 
tegen stilstaand water

 � Versterkte formule met 
uv-middelen
 � Bevat wax voor een betere 
bescherming tegen vlekken, vet 
en gechloreerd of stilstaand 
water
 � Product op basis van water 
voor een snellere droging en is 
geurloos

Voedt het hout in de diepte. Voedt het horizontale hout in de 
diepte.

Voedt het horizontale hout 
langdurig en in de diepte.

FORMAT : 2,5L

VERPAKKING: 2

FORMAAT: 2,5L

VERPAKKING: 2

Naturel
Naturel

Bangkirai

Lichtbruin

Donkerbruin

FORMAAT: 2,5L

VERPAKKING: 2

Naturel

Bangkirai

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER
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EXTREME LEVENSDUUR 
TUINMEUBILAIRTUINMEUBILAIR 

 � Voedt het hout in de diepte
 � Maakt het hout waterdicht en beschermt het 
tegen verschillende weersomstandigheden
 � Voorkomt vergrijzing en kraken van het hout
 � Beschikbaar in 2 formaten voor kleine en grote 
oppervlakken

 � Formule verrijkt met anti-UV-bestanddelen
 � Bevat boenwas, voor een betere weerstand tegen 
vet en vlekken

Bestemd voor het gebruik op tuinmeubels. Bestemd voor het gebruik op tuinmeubels of andere 
houten die regelmatig gebruikt worden.

NaturelNaturel

TeakTeak

FORMAAT: 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4

FORMAAT: 0,5L 1L 2,5L

VERPAKKING: 4 4 2

OLIËN

TUINHOUT GEVELHOUT 

 � Voedt het hout
 � Maakt het hout waterdicht en beschermt het 
tegen verschillende weersomstandigheden
 � Voorkomt vergrijzing en kraken
 � Formule speciaal geschikt voor Lariks, Red Cedar, 
Meranti… en biedt een hoge bescherming tegen 
weersinvloeden (hoge vochtigheid, UV…)
 � Behoudt het natuurlijke aspect van het hout

 � Toepasbaar op ruw, ongeschaafd hout zoals 
bielzen, hutten, hekken, dierenhokken…
 � Verbergt fouten op beschadigd hout
 � Fomule verrijkt met boenwas om stilstaand water 
te voorkomen
 � Reukloos en onschadelijk voor fauna en flora

Voor gevelbetimmering, houten huizen, carports, 
poolhouses… in naaldhout, loofhout of tropische 
houtsoorten.

Oplossing voor tuinhout rijk aan pigmenten voor 
decoratie, verbergen van eventuele gebreken en 
het beschermen van het hout.

Naturel Bruin

FORMAAT: 2,5L 5L

VERPAKKING: 2 2

FORMAAT: 2,5L 5L

VERPAKKING: 2 2

OLIËN

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 6m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 4u

REINIGING: WATER
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Beitsen
Alle V33-beitsen op waterbasis kunnen 
aangebracht worden op alle types van 
oude beitsen (water- of solventgedragen).

Om zo goed mogelijk de gebeitste oppervlakte 
te beschermen tegen veroudering door UV-
stralen, wordt er een getinte beits aangeraden: 
de kleurpigmenten zullen het hout beschermen 
tegen deze stralen.

Gebruik een kleurloze beits om een gekleurde 
beits te verdunnen of als tweede laag indien u 
na een eerste laag met een getinte beits reeds 
tevreden bent over de verkregen kleur.



Een beits beschermt het hout tegen slecht 
weer en UV-stralen. Het is gemakkelijk te 

renoveren vermits het ‘verpoedert’ en dus niet 
kan schilferen. De beitsen op waterbasis drogen 
sneller waardoor het mogelijk is om 2 lagen aan 
te brengen op 1 dag. Ze kunnen aangebracht 
worden op elk type hout.

?

HOUTBEITS DEUREN & RAMEN
ECO PROTECTION HIGH PROTECTION EXTREME PROTECTION

 � Matte, transparante beits: 
bewaart het uitzicht van 
onbehandeld hout
 � Formule op basis van natuurlijke 
houtvezels (PEFC) : regenereert 
de ondergrond en verlengt de 
levensduur
 � 80% Natuurlijke bestanddelen: 
minerale pigmenten, water, klei...

 � Verhoogde bescherming tegen 
UV-stralen en slecht weer
 � Geschikt voor alle houtsoorten

 � Aangeraden voor hout dat 
zwaar blootgesteld wordt aan 
wind, zeelucht, zon, regen, vries…
 � Hoge duurzaamheid
 � Geschikt voor alle houtsoorten

Ecologische beits, ideaal om 
grote houten oppervlaktes te 
beschermen.

Ontworpen om zeer blootgesteld 
hout te beschermen.

Voor hout dat is blootgesteld aan 
extreme omstandigheden (wind, 
slagregen...)

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

Kleurloos Kleurloos

Lichte eik

Noorse den

Noorse den
Midden eik

Lichte eikTeak

Midden eik
Mahonie

TeakDonkere eik

Klei

Donkere eikCacao Notelaar

4ANS

BESCHERMING
/ DE PROTECTION

TOT / JUSQU’À

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À

8 12
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATERREINIGING: WATER

Kleurloos

Lichte eik

Midden eik

Donkere eik

Teak

Mahonie
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HOUTBEITS TUINHUIZEN
TUINHUIS HIGH PROTECTION COLOR

 � Benadrukt de nerfstructuur
 � Microporeus: laat het hout 
ademen
 � Hars die hoge weerstand 
biedt tegen de verschillende 
houtvariaties
 � Druipvrij

 � Vormt een dikke, flexibele en 
duurzame film op het oppervlak
 � Microporeus: laat het hout 
ademen
 � Benadrukt de nerfstructuur
 � Druipvrij

 � Dekkende kleuren die de 
gebreken van het hout 
verbergen
 � Hars die hoge weerstand 
biedt tegen de verschillende 
houtvariaties
 � Druipvrij
 � Zonder onaangename geur

Bestemd voor het beschermen 
van tuinhuizen of andere grote 
houtoppervlakken in de tuin.

Optimale bescherming voor 
tuinhuizen en andere zeer 
blootgestelde houten.

Dekkende kleur.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

Kleurloos Ice whiteNoorse den

Desert
Pin Scandinave

Meranti
Salar greyChêne léger

Lichte eik

Pure everest

Midden eik

Midden eik

Moonstone
Mahonie

Mahonie

Windstorm
Donkere eikDonkere eik

Sandstone

Walnut

Ebben

Bizon

Little river

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À

BUITEN 
TRENDY STYLE

 � Een waaier van hedendaagse kleuren die ervoor 
zorgen dat de houtstructuur behouden blijft
 � Aanbevolen voor het aanbrengen op decoratieve 
houtwerken buiten zoals gevelbekleding, 
tuinmeubilair…
 � Hars die hoge weerstand biedt tegen de 
verschillende houtvariaties
 � Druipvrij
 �Wordt aangebracht met behulp van een 
verfborstel, verfrol of een tuinsproeier

Bestemd voor het beschermen van buitenhout dat 
blootgesteld wordt. Moderne kleuren.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

HOUTBEITS

Noorse den

Oude ceder

As eik

Zilver grijs

Grafiet eik

Zilvere ceder

Lichte eik

Midden eik

Donkere eik

Kleurloos

Noorse den

Mahonie

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 12u

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 6u

REINIGING: WATERREINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À
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TERRAS COLORTUINHOUT

 � Maakt een lichte, microporeuze oppervlaktefilm
 � Geschikt voor alle nieuwe, geschaafde of zelfs 
geautoclaveerde houten
 � Decoreert en beschermt duurzaam

 � Direct gebruik op de ondergrond zonder ontrgrijzer 
of grondlaag
 � Dekkende kleuren die de gebreken van het hout 
verbergen en het reliëf van het hout benadrukt
 � Bestand tegen weersomstandigheden, UV-stralen, 
vlekken en slijtage
 � Bestand tegen het reinigen met een 
hogedrukreiniger

Bestemd voor het beschermen van verschillende 
verticale houtwerken in de tuin, zoals tuinhekken.

Bestemd voor het beschermen van het horizontale 
hout buiten zoals een terras, trappen…

FORMAAT: 2,5L

VERPAKKING: 2

FORMAAT: 2,5L 5L

VERPAKKING: 2 2

LichtbruinKleurloos

Teak

Vergrijsd hout

Wengé

Lichtbruin Antraciet

Donkerbruin

HOUTBEITS
EASY RELOOK

 � Makkelijk aan te brengen met behulp van een 
tuinsproeier met een minimum aan voorbereiding
 � Ultra snel: slechts 3 minuten nodig om 1 tuinscherm 
te decoreren
 � Dekkende kleur waardoor het eventuele gebreken 
verbergt

Maakt het mogelijk om snel en eenvoudig tuinhout 
te renoveren zoals een tuinhek.

FORMAAT: 5L

VERPAKKING: 2

Moka

OkouméSchors

Antraciet

Leisteen

HOUTBEITS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 4m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

49



5150

Vernis
De vernis V33 voor houten buiten 
biedt een hoge, kwalitatieve 

afwerking op nobel hout. Hij garandeert 
een uiterste bescherming tegen UV, 
weersomstandigheden en krassen. De dikke 
formule maakt het hout waterdicht.

?

BATEAU

 � Op basis van polyurethaanharsen die een hoge 
bescherming bieden tegen UV-stralen, extreem 
klimaat en zeezout
 � Hoge bescherming tegen slijtage, perfect om aan 
te brengen op plaatsen buiten die zwaar belast 
worden: terras, balkon, trappen, poorten, het dek 
van een boot…
 � Soepele film: volgt de natuurlijke variaties van het 
hout
 � Volledig waterdicht

Voor een optimale bescherming van 
buitenschrijnwerk in aparte omstandigheden.

FORMAAT: 0,25L 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 4 2

Kleurloos

Amber*

VERNIS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN - HOOGGLANS

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

*Amber: enkel in Hoogglans
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Onderhoud
De onderhoudsproducten voor buiten 
van V33 worden ontwikkeld om de 

duurzaamheid van het hout te verlengen 
of om een optimale voorbereiding toe 
te geven vóór het aanbrengen van een 
nieuwe afwerking.

?

ONTGRIJZER 
TERRAS

SHAMPOO 
TUINHOUT

 � Herstelt het hout voordat er een nieuwe afwerking 
wordt aangebracht
 � Verwijdert oude afwerkingen of vuil dat de 
restauratie kan beïnvloeden
 � Geschikt voor alle houtsoorten: exotisch, den of 
geautoclaveerd

 � Verwijdert oppervlakkige vlekken en roest
 � Geschikt voor alle houten buiten: gevel, terrassen, 
vloeren, roosters, houten randen van zwembaden...
 � Gel-formule

Ontvet en reinigt hout diep aan de buitenkant 
voordat u een nieuwe afwerking aanbrengt.

Reinigt, ontgrijst en doet verkleurd en zwart hout, 
als gevolg van de zon of slecht weer, herleven.

FORMAAT: 1L 5L

VERPAKKING: 4 2

FORMAAT: 5L

VERPAKKING: 2

ONDERHOUD TUINHOUT
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VLEKKENBESCHERMER REINIGER 
ONTVETTER

 � Geschikt voor meubels en vloeren in 
composiethout: terrassen, vloeren, randen van een 
zwembad, tafels, banken…
 � Reinigt, ontvet en verwijdert diepzittend vuil
 � Maakt het oppervlak schoon zonder strepen
 � Ideaal voor regelmatig onderhoud

 � Kan gebruik worden naast de Reiniger Ontvetter 
voor langdurige bescherming
 �Waterafstotend en anti-UV: zeer goed bestand 
tegen weersinvloeden, slijtage en chloorproducten
 � Oliewerend: beschermt tegen vetvlekken en vuil
 � Kleurherstellend: frist de kleur op

Gebruiksklare reiniger voor het reinigen van 
terrassen, gevels en andere types of meubels in 
composiethout.

Gebruiksklare vlekkenbeschermer voor 
terrassen, gevels en andere types of meubels in 
composiethout.

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 4

ONDERHOUD COMPOSIETHOUT
REINIGER 

TUINMEUBILAIR
Herstelt de schoonheid van hout alvorens een 
nieuwe afwerking te gebruiken.

 � Ontvet en vernieuwd de tint van tuinmeubilair in 
hout
 � Verwijdert vlekken
 � Geschikt voor het reinigen van de meest courante 
buitenhoutsoorten zoals teak of exotisch hout
 � In sprayvorm voor een eenvoudig gebruik

FORMAAT: 0,75L

VERPAKKING: 4

ONDERHOUD TUINMEUBILAIR
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Verven

VERVEN

Binnen
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PRIMER ALLE 
ONDERGRONDEN

«Primer alle ondergronden V33» hecht op een 
oude of nieuwe ondergrond, zowel binnen als 
buiten.

 � Geschikt om te gebruiken op gips, gipsplaten, 
cement, baksteen, hout…
 � Zorgt ervoor dat de ondergrond geen verf meer 
opneemt wat het rendement van de verf verbetert
 � Verbergt de gebreken en vlekken van een 
beschadigde ondergrond
 � Garandeert een perfecte hechting van de verf 
voor een schitterend en duurzaam resultaat 
 � Compatibel met alle verven en behangpapier
 � Alkyd-technologie

FORMAAT: 10L

VERPAKKING: 1

PRIMER

PURE WHITE 

Witte verf van hoge kwaliteit voor het aanbrengen 
op muren en plafonds in 1 enkele laag.

FORMAAT: 10L

VERPAKKING: 1

WIT MUREN & PLAFONDS

 � 99.5% Gemeten dekking in 1 laag
 � De geselecteerde componenten zijn van 
premiumkwaliteit om een intense en duurzame 
‘witheid’ aan te kunnen bieden 
 � Romige textuur: de verf kan sneller aangebracht 
worden zonder te druipen
 � Afwasbaar

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 3u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER
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WIT 
PROFESSIONNEL

Verf op waterbasis van professionele kwaliteit voor 
muren, plafonds en balken.

 � Verrijkt met titanium voor een perfecte dekking in 
2 lagen
 � Bestand tegen het reinigen en dagdagelijks 
gebruik
 � Romige textuur zodat de verf kan aangebracht 
worden zonder te druipen
 � Vergeelt niet
 � Beschikbaar in 2 formaten, voor grote en kleinere 
projecten

FORMAAT: 5L 10L

VERPAKKING: 1 1

WIT MUREN & PLAFONDS
ACRYL 

PROMOPACK
Aanbevolen voor het witten van muren en plafonds 
op grote werven.

 � Sneldrogend om de ruimtes snel terug in dienst te 
kunnen nemen
 � Zonder onaangename geuren
 � Vergeelt niet

FORMAAT: 6L 12L

VERPAKKING: 1 1

WIT MUREN & PLAFONDS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER
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EASY FASHION
Een dekkende verf om eenvoudig meubels en 
houtwerk binnen te vernieuwen. Een palet van 
strakke, trendy kleuren die ontworpen werden voor 
het inspireren van de decoratieve verlangens en 
vernieuwend door de meest eigentijdse kleuren 
te combineren.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

MEUBELS

Wolwit

Bloemblad

UltraroseMuisgrijs

Citronella

Lipstickrood

Taupe

Menthol Oranjesixties

Elektrischblauw

Discogroen

Zwart

Ultraviolet

Fluorose

Onweerblauw

Petroleumblauw

Turquoise

Fluogeel

 � Direct te gebruiken zonder afbijten op ruw-, 
gevernist- of gebeitst hout, laminaat, melamine, 
OSB ...
 � Hecht perfect op gladde en gesloten 
ondergronden
 � Zorgt voor een uitstekende bescherming tegen 
water, vlekken, krassen en schokken
 � Perfecte, strakke laag

ASSORTIMENT RENOVATIE
VOORBEREIDING 

PLANKENVLOEREN 
& TRAPPEN

 
BESCHERMING 

HECHTINGS-
VERSTERKER 

TEGELVLOEREN 

 � Maakt gedeeltelijk, versleten 
ondergronden eenvormig
 � Garandeert de hechting van de 
verf
 � Blokkeert roestvorming 
(vloernagels)
 � Blokkeert looizuur

 � Te gebruiken op niet-poreuze 
ondergronden zoals beton, 
steen, marmer, tegels ...
 � Vergemakkelijkt de reiniging en 
verwijdert resten die schadelijk 
zijn voor de hechting van verf
 � Maakt oppervlakken 
microporeus voor een 
duurzame hechting van de 
afwerking
 � Te verdunnen product

Verwijdert de meest voorkomende 
spanningen op houtenvloeren 
(tannines, roest).

Verbetert de weerstand van 
de verf op de meest belaste 
oppervlakken.

Bevordert grip en weerstand 
van verf op niet-poreuze 
ondergronden.

FORMAAT: 0,75L

VERPAKKING: 2

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 2u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 40m²

REINIGING: WATER

DROOGTIJD: 24u

RENDEMENT: 1L = 4m²

REINIGING: WATER

DROOGTIJD: 24u

ASPECT: SATIJN

 � Beschermt de verf op de 
meest belaste of slijtgevoelige 
plaatsen (deurklinken, 
werkblad) 
 � Geschikt voor contact met 
voedingsmiddelen (norm 
ENV 1186, contactduur beperkt 
tot 2 uur)
 � Hoge weerstand tegen hitte 
(100°C)
 � Getest voor een optimale 
weerstand tegen 
voedselvlekken (koffie, wijn, olie, 
ketchup...)
 � Kan ook direct op ruw hout 
gebruikt worden
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ASSORTIMENT RENOVATIE
PERFECTION 
BADKAMER

Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle 
ondergronden buiten de vloer in de badkamer!

 � Kan gebruikt worden op alle ondergronden in de 
badkamer: meubels in ruw-, gevernist- of geverfd 
hout, melamine...  radiatoren, muurtegels (zelfs 
binnen de douche)...
 � Aquaresist-technologie: de verffilm is volledig 
waterdicht en voorkomt schimmelvorming
 � Afwasbaar, weerstand tegen herhaalde reiniging 
en schoonmaakmiddelen

Pluim

Dolfijngrijs

PruimPoederroos

Diepblauw

PERFECTION 
KEUKEN

ASSORTIMENT RENOVATIE

Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle 
ondergronden buiten de vloer in de keuken!

 � Kan gebruikt worden op alle ondergronden in 
de keuken: ingebouwde meubels of kasten in 
ruw-, gevernist- of geverfd hout, melamine... 
elektrotoestellen, radiatoren, muurtegels...
 � Teflon-technologie: voorkomt dat kookvlekken aan 
de verf blijven hechten (testen uitgevoerd met 
verschillende ingrediënten zoals azijn, olie, koffie, 
wijn, tomaat...)
 � Bestand tegen huishoudelijke producten
 � Afwasbaar, weerstand tegen herhaalde reiniging 
en schoonmaakmiddelen

FORMAAT: 0,075L 0,75L 2L

VERPAKKING: 4 2 1
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - GEMETALISEERD

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

Blanc • Mat-Satijn

Katoensluier

Loftgrijs

Rogge Taupe

Agavegroen

Laguneblauw Petroleumblauw

Zachtgrijs

Mosterd

Espelette Esquiserood

Inox

Leisteen Antraciet

Smokyzwart Mat Kwartszwart

Wit Katoensluier

Rogge Taupe

Laguneblauw

Zachtgrijs

Antraciet

FORMAAT: 0,075L 0,75L 2L

VERPAKKING: 4 2 1

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER
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ASSORTIMENT RENOVATIE
PERFECTION 

VLOER & TRAP
Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle vloeren 
binnenshuis!

 � Polyvalent: hecht zonder grondlaag op poreuze 
(hout) en niet-poreuze ondergronden (marmer, 
tegels, beton)*
 � Keramische technologie: versterkte weerstand 
tegen schokken en krassen veroorzaakt door 
herhaalde passages
 � Afwasbaar: bestand tegen herhaalde reinigings- 
en schoonmaakproducten

FORMAAT: 0,75L 1L

VERPAKKING: 2 1

Wit Taupe

CarbonaatPluim

TarmacTitaan

ASSORTIMENT RENOVATIE
PERFECTION 

SANITAIR
Hoge, kwalitatieve, witte verf die ontwikkeld werd 
om oude sanitair op te frissen.

 � Direct toepasbaar op wastafel, badkuip, 
douchebak in gietijzer, geëmailleerde porselein, 
acryl...
 � Bestaat uit 2 delen: een witte verf om uw oude 
sanitair hedendaagser te maken en een vernis 
voor een duurzame bescherming
 � Hoge hechting zonder grondlaag
 � Bestand tegen veelvuldige onderdompelingen en 
temperatuurverschillen
 � Hoge weerstand tegen verzorgings- en 
onderhoudsproducten
 � Bevat geen bisfenol

FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 1

Wit

RENDEMENT: 1L = 3m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 7 dagen

REINIGING: WATER
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

*Het gebruik van geschikte voorbereiding voorgesteld, op p. 63, blijft van toepassing.
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ASSORTIMENT RENOVATIE
LAKROL

Aanbevolen voor het aanbrengen van alle verven 
van het assortiment Renovatie.

 � Haartjes van 5mm van hoge kwaliteit, ideaal voor 
het aanbrengen van de verf
 � Helpt om een strakke laag te krijgen
 � Garandeert een perfecte dekking

FORMAAT: 11CM 18CM

VERPAKKING: 6 6

ASSORTIMENT RENOVATIE
MULTI-OPPERVLAKKEN

Polyvalente, efficiënte en vereenvoudigde verf om 
alle oppervlakken stijlvol te decoreren.

 � Voldoet aan hechtingstesten op 20 verschillende 
oppervlakken, waaronder hout (onbehandeld, 
gevernist, gebeitst ...), roestvrij staal, gietijzer, tegels, 
PVC...
 � Zeer strakke laag
 � Geurloos applicatie
 � Afwasbaar

FORMAAT: 0,075L 0,5L 2L SPRAY 0,4L

VERPAKKING: 4 2 1 4

Wit

Zwart

Boheemsroos

Antraciet Hennep

Zilver

Porseleingrijs

Zonnebloemgeel

Kakigroen

Maangrijs

Gietijzer

Mosgroen

Vlas

Batikblauw

Tomaatrood

Steengrijs

Scandinavischblauw

Vijg
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIJN - GEMETALISEERD

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER
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VLOERSHAMPOO

 � Noodzakelijk om de poreusheid van de 
ondergrond, nieuw of oud, te waarborgen voordat 
de verf wordt aangebracht
 � Reinigt en ontvet de te herstellen vloeren
 � Zorgt voor een goede hechting en duurzaamheid 
van verven op de vloer
 � Te verdunnen product

Voorbereiding van binnen- en buitenvloeren 
alvorens te schilderen op cement, beton of tegels 
met de vloerverven.

FORMAAT: 0,5L

VERPAKKING: 2

ASSORTIMENT VLOEREN ASSORTIMENT VLOEREN
BINNEN - BUITEN

Aanbevolen voor de decoratie van vloeren met 
winig beperkingen, in technische ruimtes of buiten 
onderhevig aan weersomstandigheden.

 � Kan binnenshuis worden gebruikt op cement, beton, 
tegels, parket, laminaatvloeren...

 � Kan buitenshuis worden gebruikt op cement, beton, 
hout, tegels, platen, stenen vloeren...

 �Waterdichte, anti-UV en flexibele beschermfilm die 
bestand is tegen weersinvloeden en natuurlijke 
variaties van de ondergrond zonder te schilferen

 � Bestand tegen krassen, schokken, 
belopen van de vloer...

 � Beperkt de vervuiling van de vloeren

FORMAAT: 0,5L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Wit WitSteen Steen

Leem Leem

Leigrijs

Beton

Zwaluwgrijs Leisteen

Grafiet Grafiet

Carbon

Carbon

Lakrood Terracotta

'EXTREME TRAFFIC'

 � Kan worden gebruikt op cement, beton, parket, 
plankenvloer, bakstenen in binnenruimtes zoals 
garage, kelder, trap, vensterbank...

 � Alkyd urethaanharsformule voor optimale 
weerstand tegen herhaalde passage van auto's: 
slijtage en warme banden

 � ANTISLIP: Klasse PN12 volgens de AFNOR XP P05-011 
norm

 � Bestand tegen krassen, schokken, belopen van de 
vloer...

 � Beperkt de vervuiling van de vloeren

Recommandée pour la décoration des sols 
intérieurs sujets à des charges lourdes (garage, 
atelier).

FORMAAT: 0,5L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 40m²

REINIGING: WATER

DROOGTIJD: 24u
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VERVEN 

Buiten

PRIMER HOUTLAK 
DEUREN EN RAMEN

Garandeert hechting en de duurzaamheid van de 
geverfde afwerking.

 � Voorkomt het opkomen van looizuur
 � Bevordert de hechting van de afwerking
 � Soepele film: volgt de natuurlijke variaties van het 
hout en schilfert niet af
 � Formule op basis van water, droogt snel en zonder 
hinderlijke geur

FORMAAT: 0,5L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

HOUTVERVEN

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

DROOGTIJD: 4u

W: WATER
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HOUTVERVEN

Isoleert en beschermt tegen UV-stralen en 
weersinvloeden.

 � Superieure, hydrofuge kracht dankzij de toevoeging 
van microdeeltjes boenwas: houdt vocht tegen aan 
het oppervlak van de film

 � Formule op basis van acrylhars van de nieuwste 
generatie: biedt een hoge anti-UV-bescherming voor 
een duurzaam behoud van de kleuren

 � Soepele film: volgt de natuurlijke houtstructuur en 
schilfert niet af

 � Microporeus: laat het hout ademen
 � Zonder geurhinder

FORMAAT: 0,5L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Grey sky

Pure white

Wit

Savanna dry

Moonlight

ZandBaobab tree

Taupe

Buffalo

Havanabruin

Cactus

Moesgroen

Himalaya

Steengrijs

Waterfall

Antraciet

Volcanic stone Wijnrood

DEUREN EN RAMEN 
'EXTREME PROTECTION'

 � Voor houten berghutten, houtwerken aan de zee 
gericht naar het westen, rolluiken gericht naar het 
zuiden…

 � Oude en nieuwe ondergronden: ramen, rolluiken, 
gevels, leuningen…

 � Onmiddellijk aan te brengen op vochtig hout
 � Bedekt de hoeken en randen om alles perfect 
hermetisch af te sluiten

 � Geschikt voor alle soorten hout of afgeleiden en 
geeft een mooi, glanzend resultaat

 � Compatibel als renovatieproduct met alle oude 
verflagen, solventgedragen of watergedragen 
beitslagen

Isoleert en beschermt tegen UV-stralen en hout 
dat blootgesteld wordt aan hevige weersinvloeden.

FORMAAT: 0,5L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

10 6
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

12 10
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

EASY COLOURS

 � Hecht op alle types ondergrond: geoxideerde 
metalen, koper, ijzer, aluminium, PVC, hout…
 � Eenvoudig aan te brengen: afbijten en schuren is 
overbodig
 � 3 mogelijke aspecten: satijn, metaal en poeder
 � Bestand tegen water, vlekken, krassen, schokken 
en weersinvloeden
 � Strakke laag
 � Bestaat in meerdere formaten, waarin 0,125L en 
spray 400 ml voor het inkleuren van kleinere of 
onregelmatige voorwerpen

Voor het decoreren en makkelijk vernieuwen van 
alle soorten ondergrond buitenshuis. Een waaier 
aan trendy en harmonieuse kleuren, ontworpen 
om de decoratieve verlangens te inspireren.

FORMAAT: 0,125L 0,5L 2,5L SPRAY 0,4L

VERPAKKING: 4 2 2 4

VERF MULTI-OPPERVLAK

7
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS
TOT / JUSQU’À

VERF 
DEUREN EN RAMEN

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 4u

REINIGING: WATER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIJN - GEMETALISEERD - POEDEREFFECT

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

Beige

Taupe

Havanabruin

Steengrijs

Antraciet

Zwart

Stormblauw

Turquoise

Grijsgroen

Baskischgroen

Honing

Paprika

Papaver

Pruim

Antraciet
poeder

Antraciet
gemetaliseerd

Zwart poeder

Wit
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www.v33.be

CUISINE • SALLE DE BAIN • SANITAIRE • SOL ET ESCALIER

VOTRE INTÉRIEUR
N’A PAS FINI DE VOUS

V E R V E N 
R E N O V A T I E

www.v33.be

EASY COLOURS
BUITENVERF MULTI-OPPERVLAKKER

1

B I N N E N H O U T
VOORBEREIDING, DECORATIE & BESCHERMING

OPLOSSINGEN OM ALLE OUDE AFWERKINGEN 

OP ALLE ONDERGRONDEN TE VERWIJDEREN

www.v33.be

AFBIJTMIDDELEN

www.v33.be

De inhoud van deze catalogus is strikt voorbehouden voor intern gebruik bij de firma V33.
Sommige beelden zijn afkomstig van V33, het internet, magazines en boeken.

Geen reproductie- en gebruiksrecht op de afbeeldingen en teksten.
De voorgestelde kleuren kunnen lichtjes afwijken van de echte kleuren.

V33 heeft het recht om in de loop van het jaar veranderingen in zijn assortiment door te voeren.
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