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Wanneer u Vloervernis aanbrengt op water gedragen verf zoals Krijtverf, Kalkverf of 
Krijtverf moet u de volgende stappen volgen. 

 Bij krijtverf en Kalkverf alle boenwas en vetten volledig verwijderen en 
uitermate goed ontvetten En daarna licht opschuren. 

 Bij Chalk Paint enkel goed ontvetten, gebruik hiervoor een natuurlijk 
schoonmaakmiddel 

 Nooit verven over Olie. Vloeren die in de olie staan zijn zeer problematisch en 
wij raden dat sterk af. 

 Eerst 1 laag verf aanbrengen goed laten drogen tot het vochtvrij is. 
 Dan brengt u de 2e laag verf aan en die laat u minimaal 24 uur drogen 
 De eerste laag vernis is altijd zijdeglans en die mengt u met 50% verf om de 

vernis op kleur te brengen. 
 Na 4 uur kunt u een zuivere vernislaag aanbrengen zijdeglans 
 De laatste vernislaag kunt u 4 uur na de vorige aanbrengen en dat doet u in 

Mat. U krijgt dan een ultra matte uitstraling en de maximale hardheidgraad. 
Doordat de Zijdeglans Vloervernis en Matte Vloervernis een verbinding 
aangaan die zorgen voor de maximale hardheid. 

 Laat de vloer goed drogen. Hij is na 4 uur beloopbaar met sokken, maar plaats 
geen meubels of ga schuiven. Wacht met belasting 72 uur. 

Polyvine Super Vloervernis moet goed gemengd worden. Voor alle poreuze 
oppervlakken en nieuw/bloot hout eerst een laag aanbrengen van Super Vloervernis 
verdund met 50 % water. Breng dan 2-3 lagen Super Vloervernis onverdund aan, 
waarbij elke laag eerst droog moet zijn alvorens de volgende aan te brengen. Voor 
houten vloeren is het gewenst dat men eerst licht opschuurt tussen 2 lagen. Dit om te 
vermijden dat de ondergrond ruw blijft. Allen geschikt voor gebruik binnen 

Hoe Polyvine Vloervernis te gebruiken bij: 

 Kaal hout. Het oppervlak opschuren in de richting van de nerven. Gebruik 
hiervoor best een industriële schuurmachine. 

 Oud Hout. Een industriële schuurmachine gebruiken om zeker te zijn dat alle 
onzuiverheden verwijderd zijn. Schuren tot op het kale hout. Goed reinigen na 
het schuren. 

 Pas geverfd Hout. Lichtjes opschuren om een hechting te krijgen. Eerst even 
testen op haalbaarheid. Niet aanbrengen op niet-uitgeharde olieverven. Bij 
gebruik op latex-/ emulsieverf kunnen vlekken optreden. 

 Oud geverfd of gevernist Hout. In goede staat: toepassing zoals voor pas 
geverfd hout. In slechte staat: de verf volledig verwijderen met een industriële 
schuurmachine. Goed reinigen na het schuren. 

 Alle andere geverfde of geverniste oppervlakken: In goede staat: lichtjes 
opschuren om goede hechting te krijgen. Eerst testen. In slechte staat: de 
bestaande deklaag volledig verwijderen. 

 


