
BESCHRIJVING
Hoge kwaliteit, extra duurzame en flexibele, dekkende houtafwerking op waterbasis met een UV-bestendige laag, geschikt voor alle gevelbekleding en timmerwerk 
buiten. Little Greene Intelligent Exterior Eggshell biedt maximale bescherming dankzij de superieure dieptewerking en is bestand tegen barsten, schilferen en loslaten. 
Kan op nieuw hout aangebracht worden zonder dat grondverf nodig is, en op reeds geschilderde oppervlakken. Makkelijk te reinigen, uitstekende waterbestendigheid 
en uitstekende hechting op oude afwerkingen op oliebasis. De microporeuze coating minimaliseert bladderen en is volledig bestand tegen schimmel- en algengroei.

EIGENSCHAPPEN

*Het kan tot zeven dagen duren voordat het uiteindelijke glansniveau bereikt is, afhankelijk van de dikte van de deklaag en de drogingsomstandigheden.

GOEDKEURINGEN & NORMEN

Vervaardigd onder auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit & ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

BS EN71-3:2013 Veiligheid van speelgoed. Specificatie voor de migratie van bepaalde bestanddelen. (Testcertificaat beschikbaar op aanvraag)

2004/42/EG van de EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/d WB): 130g/l (2010). Dit product bevat max 30g/l.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Nieuw hout: Zacht hout dat niet behandeld is met een conserveringsmiddel moet behandeld worden met een gepatenteerd houtbeschermingsmiddel. 

Voor het beste resultaat op nieuw, onbehandeld hout dat harsrijk is of harshoudende noesten bevat moeten, voor het aanbrengen van de primer, twee lagen 
aluminium wood primer worden aangebracht om vlekken en/of verkleuring te voorkomen. Glad geschaafd hout moet grondig worden geschuurd en gereinigd, ervoor 
zorgend dat het hout droog en vrij van verontreiniging en stof is. Ruw gezaagd hout moet vrij zijn van stof en ander vuil of verontreiniging. Ga verder met twee lagen 
Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Bestaande verflagen: Verwijder alle loszittende en schilferende verf. Ontvet met een geschikt schoonmaakmiddel, en spoel na met schoon water. Schuur grondig 
met medium schuurpapier om een glad oppervlak zonder barsten en andere onvolkomenheden te krijgen, maak een geleidelijke overgang op plekken waar de verf 
verwijderd is door de rand van de omringende verflaag glad te schuren. Verricht eventuele reparaties, schuur het oppervlak en breng op het blootgestelde oppervlak 
naar toebehoren een grondlaag aan van Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell mag niet worden aangebracht op met was behandeld, geschilderd of gelakt hout, zonder volledige verwijdering van de was 
en zonder juiste reiniging en afschuren, om te zorgen voor een goede hechtingsondergrond.

Metalen: Nieuw ijzerhoudend metaalwerk moet handmatig of mechanisch gereinigd worden om oppervlakteroest te verwijderen voor het aanbrengen van de Little 
Greene Traditional Oil Primer Undercoat. Niet-ijzerhoudende metalen moeten worden voorbehandeld of gegrond met een geschikte, gepatenteerde primer.

Niet geschikt voor gebruik op terrassen en veranda’s. 

KLIMAAT 

Ondergrondtemperatuur moet 10 °C of hoger zijn voor het aanbrengen en tijdens het uitharden, en minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Schilder niet bij temperaturen 
boven 25 °C. Het vochtgehalte van hout moet voor het aanbrengen onder 15% liggen. Vochtig hout mag nooit worden geschilderd omdat dit zal leiden tot schilfering, 
afbladderen of barsten. Schilder niet wanneer er kans op regen of vorst is tijdens het aanbrengen en drogen.
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Glansgraad* Eggshell (10 - 20%)

Glans

12m2 per liter

(afhankelijk van de poreusheid & textuur 

van het oppervlak)

Aanbevolen laagdikte 30 microns droog, per laag 

Aanbevolen aantal lagen 2

Overschilderbaar na 2-4 uur

Tijd om Overschilderbaar**

Minimaal 4 uur

Maximum onbeperkt na een passende 

voorbereiding

Volume vaste stof* 35% 

Beschikbare kleuren Alle Little Greene kleurvariaties

Beschikbare verpakkingen 1 & 2,5 Liter



GEBRUIK

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell wordt gebruiksklaar geleverd en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik. 

Licht opschuren tussen de deklagen zal stofdeeltjes en ander oppervlaktevuil verwijderen en zorgen voor een nagenoeg professionele afwerking.

Toepassing en gebruik moeten altijd voldoen aan de praktijkrichtlijnen zoals beschreven in BS 6150 en BS 5493.

Kwasten: Gebruik een hoogwaardige synthetische kwast van de juiste afmetingen voor het ophanden zijnde project. Nieuwe kwasten moeten eerst met schoon water 
worden gewassen en grondig gedroogd worden met een schone, niet pluizende doek.

Doop de kwast niet te ver in de verf om te voorkomen dat er verf aan de huls van de kwast komt. Voorkom druppels en spatten door de kwast niet te overladen. 
Breng de verf met gelijkmatige streken aan en beperk het te schilderen vlak zodat u gemakkelijk een natte rand kunt houden. Zet voor het mooiste effect de laatste 
verfstreken in dezelfde richting en schilder nooit over verf die al aan het drogen is.

Roller: Gebruik voor het beste resultaat op gladde oppervlakken een korte, donzige vachtroller van wolmix. Zet de laatste streken in dezelfde richting en behoud steeds 
een natte rand. Schilder nooit over verf die al aan het drogen is omdat dit zichtbare overlappingen en schittering zal geven. 

Spuitafwerking:

REINIGING

Materiaal moet na gebruik direct schoongemaakt worden met schoon water.

OPSLAG EN LEVENSDUUR
Bewaar ongebruikte verf op een koele, droge en vorstvrije plaats en niet in direct zonlicht. Sluit deksels goed na gebruik. Indien ongeopend en bewaard onder de 
hierboven aangegeven omstandigheden, is dit product minstens twee jaar houdbaar.

VERWIJDERING & RECYCLING

Overgebleven verf moet u inleveren bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Lege metalen verpakkingen mogen gerecycled worden (verwijder de plastic handvatten van 
de bussen van 2,5 en 5 liter).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees voor gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor optimale ventilatie. Raadpleeg voor meer details de Veiligheidsinformatie 
van het product.
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Conventioneel 

Verdunnen tot:  20 % schoon water, zoals vereist

Formaat spuitopening:  1.6 mm - 2.0mm (62 – 78 thou)

Luchtdruk: 60psi (0.28 - 0.4MPa) ongeveer

Zonder lucht   

Verdunnen tot:  10 % schoon water, zoals vereist

Formaat spuitopening: 0.28 mm – 0.54 mm (11 – 21 thou)

Druk spuitopening: 1800 – 2800 psi (12 - 20MPa) ongeveer
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