
KLEURENKAART

TOEPASSINGEN

• Waterafstotend
• Hoge weerstand: vlekken, verzorgings- en 

reinigingsproducten
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Inhoud: 0,75L - 2,5L

• Parketten en plankenvloeren in de badkamer, in oude of nieuwe Europese of exotische houtsoorten.
• Compatibel met vloerverwarmingssystemen.
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VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• ONBEHANDELD PARKET: schuren met een schuurmachine (korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen.
• GEVERNIST PARKET: schuren met een schuurmachine in twee schuurbeurten (eerst korrel 60, daarna
korrel 120) tot kaal hout. Zorgvuldig ontstoffen.
• GEBOEND PARKET: ontboenen met de V33 Reiniger Geolied Parket. Schuren met een schuurmachine in
twee schuurbeurten (eerst korrel 60, daarna korrel 120) tot kaal hout. Zorgvuldig ontstoffen
• NIEUWE VETTIGE HOUTSOORTEN (teak...): zorgvuldig ontvetten met behulp van een toegepast ontvetter
(aceton) vlak voor het aanbrengen van de parketvernis.

GEBRUIK

Ideale verwerkingsconditie: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C. Vermijd tocht. Het melkachtig
aspect in de pot verdwijnt na het drogen.
1. De parketvernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje om het goed homogeen te maken.
2. Aanbrengen met een verfborstel (zachte haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl

parketvernissen".
3. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
4. 3 uur laten drogen.
5. Licht schuren (schuurpapier korrel 120) en ontstoffen. Vervolgens een tweede laag aanbrengen. Breng

indien nodig een derde laag aan, zonder te schuren tussen de lagen.
6. Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de oppervlakte met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee

weken is de optimal

TIPS
• OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer
Hout voor de lak aanbrengen.
• DECOREREN: breng eerst de V33 Primer & Tint aan om een decoratief aspect aan te brengen op uw
parket.
Gebruik de V33 Onderhoud Gevernist Parket om de schoonheid van uw parket te bewaren

PRAKTISCHE INFORMATIE: Rendement : 0,75L = +/- 7m²
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PRESTATIES

Vooruitgang in het V33-onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van de Vernis / Lak Badkamer, die
verbeterde prestaties biedt op de meest blootgestelde parketvloeren.
• Speciaal ontworpen voor parketten in vochtige ruimtes: biedt een langdurige bescherming tegen
krassen, schokken, vet en vlekken.
• Het waterafstotende effect garandeert totale ondoordringbaarheid voor water, vocht en condensatie.
• Zeer afwasbaar, laat een regelmatig en gemakkelijk onderhoud toe.
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