
ANVÄNDNING

Trägolv och 
trappor

Golvplattor
Klinker, marmor, granit etc.
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• Direkt på parkett-, laminat- och klinkergolv, 
även i våtrum (med undantag för duschgolv)

• Mycket slitstark vid kontinuerligt bruk

WHITE FEATHER TITANIUM  CARBON TARMAC TAUPE

GOLVFÄRG FÖR ATT MÅLA OM DINA GOLV INNE

0.75L – 2L 

GOLV & 

trappor



FÖRBEREDELSE

APPLICERING

3 h Andra strykningen

24 h Färdig för bruk

Vatten Rengöring av verktyg

UTRUSTNING:

Omrörningssticka
• Roller med lugglängd på
8-12mm (för målade eller
lackerade golv & trappor
eller laminat)

FÖRBEREDELSE av ytan är NÖDVÄNDIGT.
RENGÖRING av ytan med sodabaserat målartvätt och V33 Förberedelsemedel (klinker-, betong och
stengolv) är avgörande viktigt, klinkerfogarna kräver speciell omsorg. Ta bort silikonfog före målning. Lägg ny
silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade ytan.
• Laminat, målat eller lackat golv som är i gott skick : tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten och låt
torka min 24h. Slipa sedan lätt med 240 grovt slippapper och ta bort dammet.
• Obehandlad furu, ek eller valnöt : Applicera lämplig primer för att förhindra missfärgning.
• Obehandlat klinker-, betong- och stengolv : Behandla golvet med V33 Förberedelsemedel och spola väl med
vatten. Låt torka min 24h.
• Tidigare målade klinker- och betonggolv (obruten yta) : Tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten
och låt torka min 24h. Slipa sedan lätt med 240 grovt slippapper och ta bort dammet.
• Tidigare målade klinker- och betonggolv (sliten yta) : Slipa med korn 60-120 slippapper tills all gammal, sliten
färg är borta. Ta bort dammet och behandla ytan med V33 förberedelsemedel. Spola väl med vatten och låt
torka min 24h.

Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag.
1. Töm tillsatsämnets (finns i förpackningen under locket) innehåll in till målarfärgen. Blanda väl med
rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med färgen och färgen är jämn.
2. Applicera mindre områden åt gången. Börja med penseln från kanten av golvet och fortsätt med
rollern. Applicera färgen korsvis och slutför alltid med att stryka i samma riktning. Applicera andra
strykningen efter ytan har torkat 3h. Stryk andra omgången på samma sätt som den första.
Efter tillsatsämnet har blandats med färgen, bör den användas inom 10 dygn för att försäkra perfekt
vidhäftning och ytans hållbarhet.

V33 TIPS
• Golv utan golvbrunn, använd mopp och hink för att ta upp förberedelseämnet. Skölj med rent vatten
tills vattnet är klart. • Rengör det målade golvet med ett mildt rengöringsmedel och en mopp. • Slutliga
vidhäftningen och ytans hårdhet uppnås inom 20 dygn efter applicering.
• Använd ytan med försiktighet under första 20 dygnen med att undvika mekanisk påfrestning, slitage,
nersmutsande och rengöring. Glansgraden kan variera med +/- 10 enheter.

2L = +/- 20m²
(2L = +/- 10m² MED 2 

STRYKNINGAR)

Pensel med 
syntetiskt borst

48 h Vattenbeständig

Roller med 4-5 mm 
lugglängd

Hjälp & Rådgivning : contact@v33.se

GOLV & 

trappor




