PRODUCTADVIES
EGGSHELL / MATT/ GLOSS
Alle Painting the past verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien
van het gehalte vluchtige gassen ( VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf
Painting the past lakken zijn op een speciaal ontwikkelde formule waterbasis verf (acryl )
zonder een grondverf te gebruiken kunt u de lak schilderen over hout, steen, keramiek tegels, ijzer, staal,
aluminium, lood ,zink ,koper ,messing ,lei ,en de meeste plastics.
Beschikbaarheid

In blikken van 750ml verkrijgbaar bij de Painting the past dealer.

Voorbereiding

Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon,droog en vrij van olie vet of ander vuil is
de verf kan loslaten als deze op onvaste verflagen word aangebracht.
Vul eventuele gaten, scheuren met geschikt flexibel vulmiddel ,Neutraliseer het
oppervlak waar bijtende verfverwijderaars zijn gebruikt.Bij oppervlakken die niet meer in
goede staat zijn zoals houtrot , vraag dan bij twijfel advies van een vakman of neem
contact op met Painting the past.
Onbehandeld hout binnenhuis. Gebruik indien nodig de zilver houtverf op knoestige plekken
of harsachtige houtsoorten. In de markt worden voor kozijnen,ramen,deuren en gevelbekleding
diverse houtsoorten toegepast. Enkele van deze houtsoorten bevatten een inhoudstof die in
water oplosbaar is, zoals merbau ,sapupira ,merantie en western red cedar .wanneer deze
houtsoorten in contact komen met vocht worden deze inhoudsstoffen actief .Ze worden
vloeibaar en kunnen gaan uitreden deze kunt u voorkomen door het onbehandeld hout
de eerste laag 10% verdunt met water op te brengen en de 2e laag puur met zilver houtverf
na 24 uur kunt u de zilververf licht schuren en aflakken in de gewenste kleur.
Met verf behandelde houten oppervlakten schilderen binnenhuis. Schuur afgebladderde
of schilferende verf af zodat de ondergrond gelijkmatig en egaal is. Breng met een kwast of
roller 2 a 3 lagen painting the past matt,eggshell of gloss aan

verven

Schilder niet bij temperaturen lager dan 10° of bij extreme hitte boven de 30°C
Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn
voor de kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan een
blik van dezelfde kleur wordt gebruikt , altijd eerst contoleren dat de batchnummers gelijk
zijn of meng de blikken verf voor gebruik daarna goed roeren .
breng de verf rijkelijk aan , tussen de 1e en de 2e laag hoeft u niet te schuren , stofdroog
na 2 uur overschilderbaar na 4 uur . Bij verf op waterbasis dient u snel te werken en niet
na te rollen over het reeds natte geschilderde . Grote vlakke oppervlakken kunnen worden
aangebracht met een roller .Watergedragen verf zal minder vloeien als een terpentine verf
Na het schilderen met een kwast kunnen de kwaststreken zichtbaar blijven.

Spuiten

Er kunnen goede resultaten worden bereikt met de instelling tussen de 13-15
duizendste, een 65° hoek spuitkop en een druk van 2500 psi .

Reinigen

kwasten en rollers reinigen met warm water en zeep.

Samenstelling

Hoog kwalitatieve waterbasis verf gebaseerd op acryl.

Bewaring

Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en
extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum
aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de
inhoud en de verpakking.

Afvalverwerking

Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld
worden .Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingswet
van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften .Neem voor meer
informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid en

Zorg tijdens het opbrengen en drogen voor goede ventilatie .Vermijd contact met

Veiligheid

huid en ogen. In geval met contact met ogen, onmiddellijk spoelen met water en
medische hulp inschakelen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met
veel zeep en water reinigen.

Milieu
VOS gehalte g/l:

Matt 65 gr/l

Eggshell 65 gr/l

Gloss 65gr/l

VOS gehalte w/w:

Matt 5.0

Eggshell 5.0

Gloss 5.0

Classieficatie:

Matt laag

Eggshell laag

Gloss laag

2010 maximaal toegestane

Matt 130g/l

Eggshell 130g/l

Gloss 130g/l

Categorie

Matt d

Eggshell d

Gloss d

Glans gehalte

Matt 5%

Eggshell 35%

Gloss 85%

aantal gram per liter

de informatie op dit informatieblad en het technische advies dat mondeling,schriftelijk of door testen
wordt gegeven dienen louter als richtlijn en worden ter goeder trouw maar zonder garantie gegeven
omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden . Neem voor meer informatie contact op met painting the past.wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is
dan de waarde van de door ons geleverde goederen .Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten .

