
OPLOSSING MET HOGE 

WEERSTAND DIE HET 

NATUURLIJKE UITZICHT 

VAN HOUT BEWAART 

Dankzij zijn innovatieve formule biedt de 
MEUBELVERNIS ONZICHTBARE 

AFWERKING een duurzame bescherming 
waar de look van geschuurd hout 

behouden blijft. Ze verstevigt daardoor het 
hout en legt op het houtoppervlak een 
bescherming die bestand is tegen de 

omstandigheden van het dagelijks leven.

KLEURENKAART 
BRUTONBEHANDELD 

HOUT ASPECT

0,25 L . 0,5 L . 1 L

ANTI-KRAS SCHILD

CERAMIC TECHNOLOGY
VERBETERDE 

WEERSTAND*dankzij de 

samenstelling van een hoog 

presterende hars en 

keramische microballen

AANGENAAM BIJ 
GEBRUIK

• Gebruiksklaar  

• Zonder grondlaag: direct 

gebruik op kaal hout. 

ONZICHTBARE 
AFWERKING

• Behoudt langdurig de 

natuurlijke tint van het hout. 

DAGELIJKSE WEERSTAND
• Extreme bescherming tegen 

schokken en vlekken.  

• Eenvoudig te onderhouden: 

zeer goed afwasbaar.



• OUDE HOUTEN:om te voorkomen dat gekleurde vlekken
ontstaan (opkomend looizuur) breng eerst de V33 PRIMER
HOUT aan.

• Respecteer het rendement om een o ptimaal en
duurzaam resultaat te garanderen.

• Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik
verdwijnt na droging

VOOR WELKE 

ONDERGRONDEN?
• Voor nieuwe of oude 

meubels in Europese of 
exotische houtsoorten.

VOORBEREIDING 

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.  
•ONBEHANDELD HOUT: schuren met schuurpapier korrel 
120. Zorgvuldig stofvrij maken.  

•GEVERNIST OF GEOLIED HOUT: tot op het blanke hout 
machinaal schuren in 2 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 
120). Zorgvuldig stofvrij maken. 

•VETTIGE HOUTSOORTEN: voor deze houtsoorten raden we 
liever het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan. 

GEBRUIK 

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, op een
droge ondergrond, tochtvrij.

• Aanbrengen in 3 lagen of in 2 lagen na een primer,
kleurloos of getint. De bescherming voor en tijdens het
gebruik omroeren met een lang breed latje om het product
goed homogeen te maken. Aanbrengen met een borstel
(zachte haren) of een rol. Gekruiste, gelijkmatige, royale
lagen aanbrengen in de richting van de houtnerven. Laat 2
uur drogen.

•Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 240) en ontstoffen.
Vervolgens een 2de laag aanbregen en 2 uur laten drogen.

•Indien nodig, een 3de laag aanbrengen zonder te schuren
tussen de lagen.

•Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de oppervlakte met
de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na een week is de
optimale weerstand bereikt.

GEREEDSCHAP 

KWAST OF VERFROL  

REINIGING  

W A T E R

RENDEMENT (AU L) 

+/- 6m² IN 2 LAGEN 

DROOGTIJD 
2U TUSSEN 2 LAGEN 

24 H VOLLEDIG DROOG

GEBRUIKSAANWIJZIN

G

GOED TE WETEN

V33 BELGIUM SPRL-BVBA, Ambachtenstraat 11B - B-3210LUBBEEK - tel : (32)1662 92 92 - www.v33.be

Het doel van deze kennisgeving is om te informeren. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring op basis van gebruiksvoorwaarden die voldoen aan toepasselijke
normen of DTU’s. Gezien de veelheid aan factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, kunnen ze de gebruiker niet vrijstellen van zijn eigen ervaringen. Wij kunnen
uit onze indicaties geen wettelijke garantie afleiden. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande edities.

Juridische mededeling: Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik


