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Algemene informatie over Painting the Past Remover 

 
Toepassingen voor Painting the Past Remover 

Painting the Past Remover is een milieuvriendelijke pH-neutrale verf- en wasverwijderaar en 

kan gebruikt worden voor het verwijderen van oude verf- en waslagen op houten meubels.  

Beschikbaarheid 

Painting the Past Remover is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1 liter. 

 

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Remover 

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Painting the Past Remover dient u te beschikken over de volgende 

materialen: 

• Een Luxe Painting the Past kwast van 2,5 cm. 

• Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling. 

• Painting the Past Remover (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

• Een plamuurmes of schuursponsje 

Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje ‘Toebehoren’ 

Voorbereiden 

Wij raden u aan om eerst de Painting the Past Remover op een stukje hout te testen 

alvorens u de Remover gaat gebruiken op het betreffende meubelstuk. 

  



  
 

Website: www.paint-brush.nl E-mail: info@homedesignshops.nl Tel. 0031 79 331 7440 

 

 

Painting the Past aanbrengen 

Painting the Past Remover kan aangebracht worden met een kwast. 

Als eerste stap dient de Remover goed geroerd te worden. Hierna kunt u de Remover 

aanbrengen met een kwast. Na een inweektijd van 15 minuten kunt u de oude verf- of 

waslaag eenvoudig verwijderen met behulp van een schuursponsje of plamuurmes. Als er 

meerdere verf- of waslagen aanwezig zijn, kan het nodig zijn om de procedure meerder 

keren te herhalen. Verwijder na gebruik de Painting the Past Remover van het meubelstuk.   

Reinigen producten 

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 Remover heeft een korte droogtijd en is snel overschilderbaar met andere 

verfsoorten van Painting the Past.  
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Technische Informatie over Painting the Past Remover 

Verbruik 

Met 1L Painting the Past Remover kunt u ongeveer 4-6 m2 bewerken. 

Samenstelling 

Painting the Past Remover is een pH-neutrale verf- en was verwijderaar en volledig 

biologisch afbreekbaar. Het bevat geen chemische afbijtmiddelen.  

Milieu 

Aangezien de Painting the Past Remover uitsluitend bestaat uit water en biologische 

afbreekbare bestanddelen, voldoet deze Remover aan alle eisen die de 

milieubeschermingswet uit 1990 voordraagt.  

Veiligheid en gezondheid 

De Painting the Past Remover is reukloos en volkomen veilig. Er zal geen irritatie van 

longen, ogen en huid optreden.   

 

Aansprakelijkheid Painting the Past Remover 

Informatie in deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past 

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

u geen garantie bieden op basis van deze informatie.  

 

 

 

 


