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Handleiding Pure & Original Traditional Paint  

Eggshell & Gloss 
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Algemene informatie over Pure & Original Traditional Paint  

Eggshell & Gloss 
 

Toepassingen voor Pure & Original Traditional Paint Eggshell & Gloss 

 

Pure & Original Traditional Paint is een op olie gebaseerde, hoog kwalitatieve, hittebestendige 

laksoort. Deze Traditional Paint kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op deuren, kozijnen, 

ander houtwerk, MDF, muren, radiatoren, PVC en metaal. U kunt de Traditional Paint ook als 

afwerking in de badkamer gebruiken. 

Kleuren 

Pure & Original Traditional Paint is verkrijgbaar in de 116 unieke Pure & Original kleuren.  

Beschikbaarheid 

Pure & Original Traditional Paint  is beschikbaar bij de dealer in blikken van 1L en 2.5L. Daarnaast 

hebt u de keuze uit Eggshell en Gloss. Eggshell heeft een zachte eierschaalglans en Gloss heeft 

een hoge glansgraad van ongeveer 95%. 

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Traditional Paint  
Eggshell & Gloss 

Benodigde materialen 

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Pure & Original Traditional Paint dient u te beschikken over de volgende 

materialen: 

- Een langharige kwast, een roller of een spuit 

- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling 

- Pure & Original Traditional Paint (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

- Eventueel Pure & Original Omniprim 
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Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje ‘kwasten’. 

 

Voorbereiden 

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed 

- 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.) 

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

schoon, droog en vrij van vuil, roest of vet is. Maak hiervoor de ondergrond schoon met Pure 

& Original Super Cleaner. 

- Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden. 

- Schilder niet bij temperaturen lager dan 3°C of hoger dan 50°C. 

- Schilder niet in de volle zon.  

- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is, aangezien dit anders witte kringen kan 

veroorzaken.  

- Verwijder eventuele schimmel met bleekwater (1/3 verdunnen met water). Laat dit 10 

minuten inwerken en reinig het oppervlak hierna met zuiver water. Laat het oppervlak 

volledig uitdrogen.  

- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.  

- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met ons. 

 

Voorbereiden geschilderde ondergronden 

Als de ondergrond in goede staat verkeert, dan is het voldoende om het oppervlak goed te reinigen 

en te schuren tot deze mat is. Indien de ondergrond in ene slechte staat verkeert, dan is het aan te 

raden om de beschadigde plekken te herstellen en deze voor te bereiden met een goede primer. 

(Het is afhankelijk van de ondergrond welke primer u kunt gebruiken.) 

Voorbereiden hout 

Allereerst dient het hout gereinigd te worden met een watergedragen ontvetter. Hierna kunt u het 

oppervlak schuren en eventuele gaten opvullen met houtfiller. Na het opvullen dient de ondergrond 

opnieuw goed geschuurd te worden. Hierna kunt u het hout voorbereiden met Pure & Original 

Omniprim. Het is aan te raden om deze primer altijd te gebruiken als u beschikt over hout dat kan 

doorbloeden.  

Voorbereiden overige oppervlakken 

- Nieuw houtwerk, exotische houtsoorten, niet-ijzerhoudende ondergronden, alkyd/acrylaat, 

hard PVC, (on)geverfd metaal, zink, gegalvaniseerd staal en aluminium dienen altijd eerst 

grondig geschuurd te worden en voorbereid te worden met Pure & Original Omniprim. 

- Pleisterwerk moet altijd voorbereid worden met Pure & Original Wall Fix of Omniprim. 

- Nieuwe, ijzer-bevattende metalen dienen eerst geschuurd te worden, waarna u 1 laag Zink 

fosfaatverf kunt aanbrengen.  

- Oude, ijzer-bevattende metalen kunt u eerst goed schoonmaken en de-oxideren. Hierna kunt 

u 1 laag (binnen) of 2 lagen (buiten) Zink fosfaatverf aanbrengen.  

- Radiatoren behoeven alleen licht geschuurd te worden.  
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Pure & Original aanbrengen 

Pure & Original Traditional Paint kan aangebracht worden met een langharige kwast, een roller of 

een spuit. Voordat u begint, dient u de verf eerst goed te roeren. Hierna kunt u de lak aanbrengen. 

U kunt de eerste verflaag verdunnen tot 5% met water. Voor het spuiten is het aan te raden Thinner 

C gebruiken als verdunner.  

De spuitinstellingen zijn als volgt: 

- 2000 psi 

- 0.015’’-0.019’’ (punt) 

Reinigen producten 

De gebruikte gereedschappen dienen direct gereinigd te worden met white spirit om roestvorming 
van het gereedschap te vermijden.   

Droogtijd en overschilderbaar 

Pure & Original Traditional Paint is stofdroog na 4 uur en overschilderbaar na minimaal 8 uur. Na 

een week is de Traditional Paint volledig uitgehard.   
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Technische Informatie over Pure & Original Traditional Paint  
Eggshell & Gloss  

Producteigenschappen 

De volgende eigenschappen zijn uitsluitend geldig bij 20°C witte verf: 

Soortgelijk gewicht:    1.35 g/cm3 

Gehalte vaste stof:    71% 

Volume vaste stof:    54% 

Aanbevolen dikte droge laag:  50 µm 

Aanbevolen dikte natte laag:   100 µm 

Vlampunt:     >21°C 

Verbruik 

Met 1L Pure & Original Traditional Paint kunt u ongeveer 10 m2 ondergrond bedekken. 

Houdbaarheid en bewaren 

Pure & Original Traditional Paint  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 de originele verpakking gedurende 12 maanden.  

Afwasbaarheid 

Pure & Original Traditional Paint is goed afwasbaar.  

Samenstelling 

Pure & Original Traditional Paint is een hoog kwalitatieve lak, gebaseerd op alkyd met een 

zijdeglans of hoogglans uitstraling.  

Milieu 

Pure & Original Traditional Paint voldoet aan alle milieuvoorschriften. 

 

VOC-gehalte:   300 g/L 

Classificatie:   A/d 

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 of met de huid, dan dienen 

deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp 

ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.  

Aansprakelijkheid Pure & Original Traditional Paint  
Eggshell & Gloss  

Gebruik 

Wij adviseren u Pure & Original Traditional Paint  binnen 12 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 Pure & Original Traditional 

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

garantie bieden op basis van deze informatie.  

 


