
VERF
EASY COLOURS

DROOGTIJD: Bij aanraking→ 8u
Tussen 2 lagen→ 24u
Volledig: → 24u

RENDEMENT: 1L = 12m²
GEREEDSCHAP: verfrol, kwast,
verfpistool
REINIGING: White Spirit

• Multi-oppervlakken: PVC, alu, hout, ijzer, …
• Zonder grondlaag
• Bestendig tegen UV en weersinvloeden
• 7 jaar garantie

VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

Verf voor buiten geschikt voor ramen, luiken, poorten,

hekken, meubels... in:

- HOUT: naaldhout, loofhout, exotisch hout ... zowel 

onbehandeld als al geschilderd, gevernist of gebeitst.

- METAAL: onbehandeld, geroest of al geschilderd.

- PVC: nieuw of te herschilderen.

Kan niet worden gebruikt op plastic tuinmeubels en bloempotten, vloeren, metselwerk en met olie 

of boenwas behandeld hout. Wij raden aan om de verf niet te gebruiken in een donkere kleur op 

pvc-oppervlakken die sterk aan zonlicht zijn blootgesteld.

PERFORMANCES

EIGENSCHAPPEN

DIRECT OP ONDERGROND, ZONDER PRIMER: direct op roest, op geverfd of gebeitst hout,

op PVC en ALU.

BESTAND TEGEN: schokken, vlekken, weersomstandigheden en UV.

STRAKKE LAAG

7 JAAR GARANTIE: enkel als de gebruiksaanwijzing werd gevolgd en voor verticale

oppervlakken. De garantie kan worden beperkt voor oppervlakken die sterk onderhevig zijn aan

vocht en geldt niet voor oppervlakken met stilstaand water. De garantie betreft enkel het uitzicht en

is beperkt tot terugbetaling van het product (op voorlegging van het kasticket).



WAARSCHUWING

EUH208: Bevat methylethylketoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de

lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten. EU 

grenswaarde voor dit product

(cat.A/i) : 500g/L (2010). Dit product bevat maximaal 312g/l VOS.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID. Het te schilderen oppervlak moet schoon, 

droog en ontvet zijn en mag niet afschilferen. Het minste spoor van vettige of filmvormende 

bestanddelen kan een niet-hechting van de verf met zich meebrengen.

HOUTEN ONDERGROND:

• Onbehandeld of nieuw hout: licht schuren en ontstoffen.

• Exotisch hout: ontvetten met aceton.

• Reeds geverfd of gebeitst hout: licht schuren met fijn schuurpapier (korrel 120) en ontstoffen.

METALEN ONDERGROND:

• Onbehandeld of nieuw metaal: ontvetten met aceton.

• Geroest metaal: roestdeeltjes met staalborstel verwijderen, ontstoffen.

• Reeds geverfd metaal in goede staat: licht schuren met fijn schuurpapier (korrel 120) en 

ontstoffen.

• Een reeds geverfde, gebeitste of geverniste ondergrond in slechte staat: krab de loszittende delen 

weg, schuur op en stof hem vervolgens af.

• Reeds geverfd metaal in slechte staat: roetsporen afborstelen en resterende verf afschrapen.

ONDERGROND IN ALU-PVC-ZINK-GEGALVANISEERD METAAL-KOPER:

• Onbehandeld, nieuw of reeds geverfd ALU/PVC: licht schuren met korrel 150, en in elk geval 

afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch) en spoel af.

GEBRUIK

Voor en tijdens het gebruik de verf mengen met een lang breed latje tot goed onderaan in de pot tot

de verf mooi homogeen is. Niet verdunnen. Begin met de randen, de hoeken en de groeven van het

te schilderen oppervlak. Vervolgens de verf gelijkmatig, in kruisende lagen, aanbrengen en

ophopingen vermijden.

Laat 24 uur drogen.

Schuur licht op, en ontstof.

Breng de tweede laag verf op dezelfde manier aan.

Bij felle kleuren kan een extra laag nodig zijn. De optimale eigenschappen en sterkte van de verf

worden bereikt na een droogtijd van twee weken.


