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Algemene informatie over Painting the Past Matt Emulsions 

Toepassingen voor Painting the Past Matt Emulsions 

Painting the Past Matt Emulsions is speciaal ontworpen om gebruikt te kunnen worden als 
muur-, plafond-, badkamer-, keuken- en buitenverf. Het is een hoogwaardige, matte vinyl 
emulsieverf met een robuust en duurzaam karakter. 
 
Kleuren 
Painting the Past Matt Emulsions is verkrijgbaar in 35 traditionele kleuren en nog in 82 
themakleuren, verdeeld over de kleurcollecties Shabby Chic, kinderkleuren, Soft Loft, New 
Neutrals, Touch of Colour en Pastel Poetry.   
 
Beschikbaarheid 
Painting the Past Matt Emulsions is beschikbaar bij de dealer in blikken van 60mL 
(proefpotjes) en in blikken van 2,5L. 
 
 

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Emulsions 

Benodigde materialen 

 
Voor het gebruik van Painting the Past Matt Emulsions dient u te beschikken over de 
volgende materialen: 

• Een kwast of roller: wij hebben speciale rollers voor gladde en grove ondergronden 
• Een roerstaafje dat bij bestelling gratis geleverd wordt. 
• Painting the Past Matt Emulsions (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

 
 
Alle benodigdheden kunt u vinden bij ‘Toebehoren’ 
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Voorbereiden 
 
Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

• Zorg dat alle oppervlakken schoon, stof-, vetvrij en droog zijn. 
• Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. Op oud schilderwerk op hout 

kunt u de Painting the Past Remover gebruiken. 
• Vul gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel. 
• Neutraliseer het oppervlak als er een bijtende verf verwijderaar is gebruikt. (Painting 

the Past Remover is niet bijtend, waardoor neutralisatie met deze verwijderaar niet 
nodig is.) 

• Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 30°C. 
• Controleer voor het gebruik of de verfkleur in de pot juist is. 
• Controleer de batchnummers van de potten. Indien deze batchnummers niet gelijk zijn, 

dient u de verschillende verfpotten te mengen om eventuele kleine kleurverschillen 
teniet te doen. 

• Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen 
naar info@homedesignshops.nl of bellen met 079-3317440. 
 
 

Painting the Past aanbrengen 
 
Painting the Past Matt Emulsions is aan te brengen met een kwast of roller. Afhankelijk van 
de ondergrond kunt u kiezen uit een roller voor een glad of grof oppervlak. Ook met het 
spuiten zijn goede resultaten bereikt met de volgende instellingen: 

• 15 – 18 duizendste 
• Hoek van 50° 
• Druk tussen de 2000 en 2500 psi 

 
 
Als eerste is het belangrijk dat u de verf goed roert. Het wordt aangeraden om 2 lagen Matt 
Emulsions aan te brengen voor een optimale dekking. U hoeft tussen het aanbrengen van de 
lagen niet opnieuw te schuren. 
Wij raden u aan de verf binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen, aangezien wij tot die 
tijd garant staan voor de kwaliteit. 
 
Reinigen van kwasten en rollers 
 
Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen 

bewaard worden in een glazen pot. 

 
Droogtijd en overschilderbaar 
 
Painting the Past Matt Emulsions is stof droog na 1 uur en na 4 uur overschilderbaar.  
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Technische Informatie over Painting the Past Matt Emulsions 
 
Verbruik 
Met 1 Liter Painting the Past Matt Emulsions kunt u een oppervlak van ongeveer 11-13  
m2 bedekken. 
 
Houdbaarheid en bewaren 
Painting the Past Matt Emulsions kunt u 24 maanden bewaren bij een temperatuur tussen de 
5-25°C. Het is belangrijk dat de verf beschermt wordt tegen vorst en extreme temperaturen. 
 
Afwasbaarheid 
Vlekken kunnen voorzichtig gewassen worden met lauw water. 
 
Samenstelling 
Painting the Past Matt Emulsions is een hoogwaardige, matte vinyl emulsie. 
 
Milieu 
Painting the Past Matt Emulsions voldoet aan de milieuvoorschriften ten aanzien van het 
gehalte vluchtige gassen (VOC). Daarnaast is deze verf eco-vriendelijk. 
 
VOC gehalte (g/L) 0.4 
Classificatie Minimaal 
Categorie A 
2010 maximaal toegestane aantal gram 
per liter 

30 g/L   

 
Afvalverwerking 
De producten van Painting the Past zijn op waterbasis, maar mogen niet worden 
weggespoeld door de afvoer. De verf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de 
milieubeschermingswet van 1990. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke 
milieudienst. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. 
Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze 
overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp 
ingeroepen te worden. Indien de verf in contact komt met de huid, moet u de huid 
onmiddellijk wassen met water en zeep. Houd de verf buiten bereik van kinderen. 
 

 

Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Emulsions 
 
Gebruik 
Wij adviseren u Painting the Past Matt Emulsions binnen 6 maanden na aankoop aan te 
brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd, kunnen wij namelijk na deze tijd de 
kwaliteit niet meer garanderen. 
 
Informatie in deze handleiding 
Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Matt 
Emulsions. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen 
wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.  


