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BESTEMMING
Aanbevolen voor de decoratie van jullie meubels en houtwerken in huis:
ladekast, nachtkastje, muurkast, stoelen, balken, … Direct gebruik op alle types
ondergronden om op te frissen of een nieuwe look te geven : gevernist hout,
melamine, multiplex, OSB, …

EIGENSCHAPPEN
EASY FURNITURE is een dekkende vernis 3 in 1: zeer hechtend op laminaat of

gevernist hout zonder afbijten; decoreert en geeft de ondergrond een volledig

nieuwe look; vlekbestendig, beschermt de meubels en houten tegen dagelijks

gevaren. EASY FURNITURE is makkelijk aan te brengen. De strakke film biedt een

perfecte afwerking.

Afwasbaar.

VOORBEREIDING
De ondergrond moet ALTIJD VOORBEREID worden.

• POREUS HOUT (ruw hout, MDF, …): lichtjes schuren met schuurpapier en

ontstoffen.

• GEVERNIST HOUT: afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda,

spoelen met helder water en laten drogen. Lichtjes schuren met schuurpapier

(korrel 240) en ontstoffen.

• MULTIPLEX, MELAMINE : afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda,

spoelen met helder water en laten drogen. • GEBOEND HOUT: ontboenen met

behulp van een ontboener, schuren en ontstoffen.

GEBRUIK
1. Omroeren met een houten latje voor gebruik om een homogene massa te

krijgen.

2. Breng een eerste laag aan met hulp van een verfborstel in de richting van de

nerven van het hout. Laat 6 uur drogen.

3. Breng de tweede laag aan met hetzelfde principe. Laat 24 uur drogen. Voor

grote verticale oppervlakken gebruik liever een verfrol. Voor levendige kleuren

kan een extra laag aanbrengen noodzakelijk zijn. De optimale bescherming van

de vernis wordt bereikt na 20 dagen. Vermijd de ondergrond gedurende deze tijd

zwaar te belasten (schokken, vlekken, reinigen, …). Respecteer het rendement

van het product: vermijd het aanbrengen van een te dikke of dunne laag. Breng

de vernis aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht. Strijk

niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet. Reinig uw materiaal

met water. Onderhoud het geschilderde oppervlak met een zacht

reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurspons.

VOORZORGSMAATREGELEN
EUH208: bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P102: buiten het bereik van kinderen houden. P271: alleen buiten of in een goed

geventileerde ruimte gebruiken. P501: inhoud/verpakking afvoeren naar een

afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). VORSTVRIJ BEWAREN. Afval

niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten. EU grenswaarde

voor dit product (cat.A/i): 140g/L (2010). Dit product bevat maximaal 5g/l VOS.


