
Een gerenoveerde oude trap vol charme 

Is je houten trap beschadigd en donker? Hij heeft waarschijnlijk een relooking nodig! Met de V33 Reno 

Perfection verf is het mogelijk om uw oude trap om te zetten in een deco-trap, zonder zich te ruïneren en 

zonder veel werk. Hierin, alle stappen om uw trap te renoveren. 

De trap voordat hij opnieuw wordt geschilderd: 

 

Dezelfde trap werd opgepimpt met de V33 Renovation Perfection: 

 



Stap 1: Verwijder de resten van de tapijtlijm en de siliconen pakkingen die na het verven opnieuw moeten 

worden aangebracht. De trap grondig wassen en ontvetten. 

 

Om eventuele vettige resten te verwijderen die de bestendigheid van de verf zouden beïnvloeden, moet 

u eerst de trappen wassen met een geconcentreerd ontvettingsmiddel op basis van soda (Solarine, Saint 

Marc). 

Stap 2: Spoel de trap af 

 

  

Spoel de trap grondig af met een spons of doek en helder water. 

Stap 3: schuur de treden licht op met schuurpapier. 



  

Zodra uw trap droog is, vult u de sleuven en voegen in, en schuurt u ze met fijn schuurpapier (150) om de 

resterende dunne vernislagen te verwijderen en een betere hechting mogelijk te maken. Het is niet 

noodzakelijk om het oppervlak volledig te schuren. 

Stap 4: Stof de trap voorzichtig af. 

 

Stofzuig de treden en let vooral op de hoeken van de trap om geen stofresten achter te laten. 

Stap 5: plak de te schilderen oppervlak met afplaktape. 



 

Plak de randen van uw trap af om uw muren te beschermen. 

Stap 6: Gebruik indien nodig de voorbereiding Trappen  

 

Als uw trap zwaar beschadigd is, gebruik dan de Voorbereiding Vloeren en Trappen die de verfhechting 

verbetert en tannines (eiken, kastanje hout, etc.) en roestsporen blokkeert. We raden aan om bovenaan 

de trap te beginnen en het product met een kwast aan te brengen, waarbij de hoeken en gaten worden 

benadrukt en in de richting van de houtnerf wordt verspreid. Laat minstens twee uur drogen en bereid de 

Perfection renovatieverf voor. 



Stap 7: Breng de Rénovation perfection verf aan in twee lagen 

    

Leeg het additiv System volledig in de verfpot en meng 5 minuten. Begin met de randen met een borstel 

en ga verder met de roller. Breng de verf aan door de passes te kruisen en eindig door de verf in de richting 

van de houtvezels te egaliseren. Kom niet terug op uw werk tijdens het drogen. Laat het 3 uur drogen en 

breng een tweede laag aan volgens hetzelfde principe. 

De bestendigheid en weerstand van deze verf worden bereikt na 20 dagen drogen. Vermijd schokken, 

vlekken en reiniging tijdens deze periode. 

 

En hier is het resultaat! 

 


