HUIS BINNEN

Hoe vernis je parket met een kleurloze vernis?

VOORBEREIDING
Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een
vlakschuurmachine, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende
doeken en afplaktape nodig.

1

Schuur het hout fijn, in de richting van de houtnerf,
met schuurpapier korrel P 180.
Voor grotere ruimtes is het handig om een
vlakschuurmachine te gebruiken.

2

Maak vervolgens stofvrij met een zachte borstel.
Dit is belangrijk om een goede hechting van de vernis te
garanderen.

3

Ontvet het parket met synthetische thinner. Breng de
thinner aan met een niet-pluizende doek en laat goed
drogen.

4

Plak de aansluitingen van de plinten met de muur
zorgvuldig af met tape.

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN
Voor het vernissen van parket heb je schuurpapier korrel P220,
een maatbeker met water, een stofborstel, een verfborstel met
synthetische haren, een vernisrol, een verfbak, roerlatjes en een
verfpotopener nodig.

GRONDLAAG
1

Vernis Deco
Breng 1 laag Xyladecor Parket
Trap & Parket
Vernis Acryl Satin
aan, verdund met 10% water, en roer goed op.

2

Gebruik een borstel voor de hoeken, plinten en open
voegen tussen de planken.
Verf de grote, effen oppervlakken met de rol.

3

Zorg ervoor dat de vernis goed verdeeld wordt over het
oppervlak.
Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de
houtnerf, voor een egaal resultaat.

EERSTE AFWERKINGSLAAG
1

Schuur, na het drogen van de grondlaag, licht op met
schuurpapier korrel P220 en ontstof.

2

Vergeet niet om de vernis vooraf goed op te roeren. Dit is
belangrijk om glansverschillen te vermijden.

3

Breng een 1ste onverdunde laag Xyladecor Parket
Vernis
Trap & Parket
Deco
Vernisaan.
Acryl Mat aan.

TWEEDE AFWERKINGSLAAG
1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een
Trap & Parket
Vernis
tweede onverdunde laag Xyladecor Parket
Vernis Deco
Acryl Mat aan.
aan.

Geniet van je resultaat!

TIP Ga je voor kleur?

Xyladecor Parket Vernis Deco is beschikbaar in talrijke kleuren. Voor een egaal eindresultaat bij het gebruik van een gekleurde vernis is het aangeraden om Xyladecor Primer
Clear als voorbereiding te gebruiken.

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist
VOORBEREIDING





Schuurpapier korrel P180
Vlakschuurmachine
Stofborstel





Ontvetter






Vernisrol

Niet-pluizende doeken
Afplaktape

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN







Xyladecor Parket Vernis Deco
Schuurpapier korrel P220
Maatbeker met water
Stofborstel

Verfbak
Roerlatjes
Verfpotopener

Verfborstel met synthetische haren

Voor meer info

www.xyladecor.be

0800-32.000

