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Algemene informatie over Painting the Past Rustic@ 
 

Toepassingen voor Painting the Past Rustic@ 

Painting the Past Rustic@ is een hoog kwalitatieve, matte en speciale muurverf die onder 

andere marmerpoeder bevat. Let op: Rustic@ is niet geschikt voor muren in badkamers en 

keukens, aangezien deze regelmatig schoongemaakt dienen te worden. 

Kleuren 

Painting the Past Rustic@ is verkrijgbaar in de volgende 6 kleuren: Pepper, Monument Grey, 

Pewter, Khaki, Slate en Putty.  

Beschikbaarheid 

Painting the Past Rustic@ is beschikbaar bij de dealer in blikken van 2,5 liter. 
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Gebruikersinformatie voor Painting the Past Rustic@ 

Benodigde materialen 

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

materialen: 

• Een 10 cm brede kwast 

• Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling. 

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

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. 

• Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°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.  

• Breng bij een sterk zuigende ondergrond eerst Wall Primer aan.  

• Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met 

ons. 

 

Painting the Past aanbrengen 

Painting the Past Rustic@ kan aangebracht worden met een 10 cm brede kwast.  

Begin bij een sterk zuigende ondergrond altijd met Wall Primer. Hierna kunt u Rustic@ 

aanbrengen in 2 lagen. U kunt het van boven naar beneden aanbrengen voor een zacht 

streepeffect of kruislings voor een gewolkt effect. Let erop dat de verf goed in elkaar 

overloopt en dat er geen kwastaanzetten zichtbaar blijven.  

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 Rustic@ is stof droog na 2-4 uur en na 6 uur overschilderbaar. In de 

toekomst is deze verf overschilderbaar met ander muurverf van Painting the Past. 
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Technische Informatie over Painting the Past Rustic@ 

Verbruik 

Met 2.5L Painting the Past Rustic@ kunt u ongeveer 20-25 m2 ondergrond bedekken per 

laag. 

Houdbaarheid en bewaren 

Painting the Past Rustic@ moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. 

Verfresten kunnen niet bewaard worden in het originele blik, maar in een afsluitbare plastic 

of glazen pot.  

Afwasbaarheid 

Vlekken kunnen voorzichtig verwijderd worden met een licht vochtige doek en warm water. 

Er mag niet te hard gewreven worden op één plek i.v.m. de lichte verfstructuur.  

Krasgevoeligheid 

Doordat Painting the Past Rustic@ marmerpoeder bevat, kunnen er sneller krasjes ontstaan. 

Deze kunnen met een licht vochtige doek verwijderd worden. 

Samenstelling 

Painting the Past Rustic@ is een watergedragen, matte muurverf met marmerpoeder.   

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 Rustic@ 

Gebruik 

Painting the Past Rustic@ is uitgebreid getest met de genoemde kwast en Wall Primer. Om 

deze reden kunnen wij u alleen garantie geven als u onze eigen Wall Primer en kwast 

gebruikt.  

Informatie in deze handleiding 

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

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

u geen garantie bieden op basis van deze informatie.  

 

 

 


