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BESCHRIJVING
Een gemodificeerde flexibele, ondoorschijnende houtafwerking op oliebasis, met een stevige, slijtvaste, weer- en UV-bestendige film met uitstekende stroming, voor 
gebruik op zacht- en hardhout voor buitentoepassingen. Geschikt voor bekledingen, vensters, deuren en andere betimmering. Conform met BS 4310 Loodvrij. 

EIGENSCHAPPEN

*Het kan tot zeven dagen duren vooraleer het definitieve glansniveau wordt bereikt, afhankelijk van de laagdikte en de droogomstandigheden.

GOEDKEURINGEN EN NORMEN
Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/e SB): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 399 g/l.

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN
Zachthout en hardhout, en eerder geverfde substraten die goed zijn voorbereid en schoongeveegd, droog en vuil- en stofvrij zijn.  Mag niet worden aangebracht 
over met was behandeld, geverfd of gevernist hout voordat de was volledig is verwijderd en het hout grondig is gereinigd en schoongeveegd om een 
hoofdhechtoppervlak te verkrijgen.

Niet geschikt voor gebruik op terrasvloeren. 

KLIMAATOMSTANDIGHEDEN VOOR HET AANBRENGEN
De substraattemperatuur moet 10 ºC of hoger zijn voor het aanbrengen en tijdens het uitharden, en minimaal 3 ºC hoger dan het dauwpunt. Tijdens het drogen moet 
voldoende droogluchtventilatie worden voorzien. Het vochtgehalte van het hout moet lager dan 15% zijn vóór het coaten. Vochtig hout mag nooit worden geverfd, 
omdat dit leidt tot defecten in de vorm van afbladdering, blaasvorming of barsten.

INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN
De verdunning mag pas plaatsvinden nadat het materiaal grondig is gemengd.  Het aanbrengen en het gebruik moet altijd in overeenstemming zijn met de in BS 
6150 en BS 5493 beschreven praktijkcodes.

Breng voor de beste resultaten op nieuw, ongecoat hout twee lagen aluminium houtprimer aan, en daarna twee lagen ondoorschijnende houtafwerking. Voor het 
opnieuw verven en opfrissen van correct geverfde substraten moeten één of twee lagen ondoorschijnende houtafwerking worden aangebracht na het schoonvegen 
en reinigen van het substraat. Als reeds geverfde substraten defecten vertonen, moet alle losse en afbladderende verf worden verwijderd, het substraat helemaal 
worden schoongeveegd en de randen van kale oppervlakken worden opgevuld voordat deze kale oppervlakken worden gereinigd, de grondlaag plaatselijk wordt 
bijgeverfd met twee lagen aluminium houtprimer, en op het gehele oppervlak twee lagen ondoorschijnende houtprimer worden aangebracht.

Verspuitbare afwerking:

BORSTEL EN ROL
Indien nodig verdunnen met 0-5% white spirit. 

Gebruik voor de beste resultaten een kwaliteitsborstel met natuurlijke haren of een mohairrol met een korte nap.                                                                                                    

TOM’S OIL  EGGSHELL

Conventioneel 
Verdunnen met maximaal:  10-20% white spirit
Tipgrootte:  2,00 mm
Druk op tip: Ongeveer 0,4 MPa (60 psi)

Luchtledig  
Verdunnen met maximaal:  0-10% white spirit
Tipgrootte: Ongeveer 0,33 mm (13 thou) 
Druk op tip: Ongeveer 12 MPa (1700 psi)

Glansgraad Eggshell (10 – 20%)

Theoretische dekking
14- 16 vierkante meter per liter (varieert in 
functie van de porositeit en de textuur van 
het oppervlak)

Aanbevolen filmdikte 25-30 micron droog, per laag. 

Oppervlaktedroog 2-3 uur

Bewaring Minimaal 12 maanden

Vlampunt (Abel) 38 °C

Tijd voor volgende laag*
Minimaal 16 uur
Maximaal: zonder tijdsbeperking na een 
goede voorbereiding

Volume vaste stoffen 50% 

Verkrijgbare kleuren Alle kleurbereiken van Little Greene

corinne
Underline
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TOM’S OIL  EGGSHELL

VERDUNNINGSMIDDEL REINIGEN
Het materiaal moet onmiddellijk worden gereinigd na gebruik met white spirit.

VERWIJDERING EN RECYCLING
Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker. 

Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 2,5 l en 5l).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Raadpleeg vóór het gebruik altijd het veiligheidsinformatieblad voor het product, en neem de waarschuwingsmeldingen op het label in acht. Vermijd in het algemeen 
de inademing van spuitnevel en contact met de huid door het gebruik van maskers, handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. De ogen moeten 
overvloedig worden gewassen met water of een eigen wasmiddel, en er moet medische hulp worden ingeroepen. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het 
verven en het drogen.

De huid moet grondig worden gewassen met een reinigingsmiddel en met zeep en water. Het product is ontvlambaar. Geen vonken of vlammen. Niet roken. 




