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Handleiding Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish 
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Algemene informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell 
Finish 

Toepassingen voor Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish hebben een speciaal ontwikkelde formule om zonder 

grondverf gebruikt te kunnen worden voor hout, tegels, steen, keramiek, staal, aluminium, lood, 

messing, lei, plastic, lood en koper. Matt Finish en Eggshell Finish zijn hoog kwalitatieve, water 

gedragen verfsoorten die gebaseerd zijn op acryl. 

Kleuren 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn verkrijgbaar in 35 traditionele kleuren in de 

kinderkleuren, behalve in 94, 95 en K44. 

Beschikbaarheid 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn beschikbaar bij de dealer in blikken van 750 ml. 

 

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Matt Finish & Eggshell 
Finish 

Benodigde materialen  

Voor het gebruik van Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish dient u te beschikken over de 

volgende materialen: 

- Een acrylkwast of acrylroller: wij hebben speciale rollers voor gladde en grove ondergronden 

- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling. 

- Painting the Past Matt Finish of Eggshell Finish (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 
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Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje ‘Toebehoren’ 

Voorbereiden 

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

• Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed 

schoon, droog en vrij van vuil of vet is.  

• Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. Op oud schilderwerk op hout kunt 

u de Painting the Past Remover gebruiken. 

• Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel 

• Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De 

Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.) 

• Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 30°C. 

• Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur 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 contact opnemen met ons. 

 

Voorbereiden onbehandeld hout 

Onbehandeld hout heeft vaak wat extra zorg nodig voordat u kunt beginnen met verven. Het kan 

onder andere nodig zijn om met zilver houtverf de knoestige plekken of harsachtige houtsoorten te 

bewerken. Daarnaast dient u te letten op de samenstelling van houtsoorten. Er zijn namelijk enkele 

stoffen die na interactie met vocht actief worden, waarna ze kunnen uittreden. Indien het hout 

merbau, sapupira, merantie of western red cedar bevat, dan dient u de eerste verflaag te verdunnen 

met 10% water en als tweede verflaag uitsluitend zilver houtverf aan te brengen. Hierna kunt u het 

hout pas aflakken in de gewenste kleur.   

Painting the Past aanbrengen 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish kunnen aangebracht worden 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:  

- 13-15 duizendste  

- Hoek van 65° 

- Druk van 2500 psi 

Als eerste stap dient de verf goed geroerd te worden. Het wordt aangeraden om 2 of 3 lagen Matt 

Finish & Eggshell Finish aan te brengen voor een optimale dekking. Tussen de 1e en de 2e laag hoeft u 

niet opnieuw te schuren. Aangezien dit water gedragen verf is, raden wij u aan om snel te werken en 

niet na te rollen op nat geschilderde oppervlakken. Er kunnen kwaststrepen blijven bestaan doordat 

water gedragen verf minder vloeiend is dan terpentine verf.  

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 producten 
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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 Finish & Eggshell Finish zijn stof droog na 2 uur en na 4 uur overschilderbaar. 

Na 2 weken is de lak volledig uitgehard. 

 
Technische Informatie over Painting the Past Matt Finish & Eggshell 
Finish 

Verbruik 

Met 750 ml Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish kunt u ongeveer 10 m2 ondergrond 

bedekken. 

Houdbaarheid en bewaren 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish moet beschermd worden tegen vorst en extreme 

temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. 

De verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.  

Samenstelling 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish zijn hoog kwalitatieve, water gedragen verfsoorten die 

gebaseerd zijn op acryl.   

Milieu 

Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish voldoen aan de milieuvoorschriften ten aanzien van 

het gehalte vluchtige gassen (VOC). Daarnaast is deze verf eco-vriendelijk. 

 MATT FINISH EGGSHELL FINISH GLOSS 

VOC GEHALTE (G/L) 65 g/L 65 g/L 65 g/L 

VOS GEHALTE (W/W) 5.0 5.0 5.0 

CLASSIFICATIE Laag Laag Laag 

CATEGORIE D D D 

GLANSGEHALTE 5% 35% 85% 

2010 MAXIMAAL TOEGESTANE 

AANTAL GRAM PER LITER 

130 g/L  130 g/L  130 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.  
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Aansprakelijkheid Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish 

Gebruik 

Wij adviseren u Painting the Past Matt Finish & Eggshell Finish 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 Finish & 

Eggshell Finish. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u 

geen garantie bieden op basis van deze informatie.  

 

 


