Intelligent M att E mulsion
BESCHRIJVING
Hoge kwaliteit stevige, reukarme matte finish op waterbasis, zorgt voor uitstekende hechting op bestaande oude alkydlagen. De uitstekende waterbestendigheid
en uitstekende hechtingseigenschappen maken dit product zeer geschikt voor het schilderen van muren in keukens, badkamers en in ruimtes die intensief gebruikt
worden. Dit product is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

EIGENSCHAPPEN
Glansgraad*

Mat (minder dan 5%)

Volume vaste stof**

Minimaal 4 uur

14m2 per liter

Volume vaste stoffen

35%

Glans

(afhankelijk van de poreusheid & textuur

Beschikbare kleuren

Alle Little Greene kleurvariaties

Beschikbare verpakkingen

1, 2.5, 5 & 10 Liter

van het oppervlak)
Aanbevolen laagdikte

30 microns droog, per laag

Aanbevolen aantal lagen

2

Overschilderbaar na**

1 uur

**Volledige harding (droging) van de coating kan tot enkele dagen duren, afhankelijk van de toegepaste laagdikte en de drogingsomstandigheden van de omgeving.
Voordat de deklaag volledig droog is mag deze niet worden blootgesteld aan overvloedige oppervlaktecondensatie, zoals aanwezig in keukens en badkamers, omdat
dit kan leiden tot blijvende aantasting van het oppervlak.
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/awb): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.
Dit product is getest volgens de regelgeving van de in het Frans opgestelde Indoor Air Quality Decree nr 2011-321 – Arrete april 2011 en werd bekroond met een A+.
Dit product is getest volgens de regelgeving DIN EN 13 300 en is geclassificeerd; natte schuurweerstand – klasse 1. Glans – Dead Matt. Contrastverhouding – Klasse 1.
Grootste korrelgrootte – Fijn. Theoretisch Spreidend Vermogen – 14m2/L.
Dit product is getest in een UKAS laboratorium onder de voorschriften van ISO 11890-2 zoals bepaald in de BREEAM regelgeving, met een gehalte aan vluchtige
organische stoffen geregistreerd van minder dan 1 g per liter.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK
Nieuw hout: Bij zachte houtsoorten moeten noesten worden afgedekt met een isolatieprimer voor noesten om verkleuring te voorkomen en vervolgens gevuld worden
met Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat of Little Greene Intelligent Primer Undercoat. Harsrijke harde houtsoorten vereisen voor het aanbrengen van de
primer reiniging en behandeling met Little Greene Aluminium Wood Primer (zie de betreffende productgegevens voor meer informatie).
Voordat er begonnen wordt met het aanbrengen moet zeker zijn dat het vochtgehalte van het hout onder 15% ligt. Vochtig hout mag nooit worden geschilderd omdat
dit zal leiden tot schilferen, afbladderen, barsten en voortijdige mislukking van de deklaag.
Nieuw/jong eikenhout mag niet worden geschilderd voordat het tenminste 6 maanden verweerd is.
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.
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 naar behoren de primer op het
blootgestelde oppervlak aan.
Sommige bestaande vinyl oppervlakken met een zijden of satijnen afwerking kunnen zeer zacht en gevoelig voor water zijn, waardoor bij het overschilderen scheurtjes
in de onderlaag kunnen ontstaan. Om er zeker van te zijn dat bij oude bestaande deklagen dit probleem niet ontstaat, wordt geadviseerd het product eerst op een
klein stukje te testen. Controleer dit proefstukje na droging, voordat u het product op het hele oppervlak aanbrengt. Vertoont de onderlaag tijdens het testen barsten,
dan moet deze voordat de emulsieverf wordt aangebracht, afgedekt worden met een geschikte grondlaag.
Kunststof: Voor langdurig succes, reinig de oppervlakken en schuur ze licht. Breng een hechtingbevorderende gepatenteerde primer voor kunststof aan vóór
aanbrenging van de deklaag.
Nieuw gepleisterde muren: Laat de pleisterlaag tenminste vier weken grondig drogen. Breng een grondlaag aan door de verf te verdunnen met 5 tot 25% (v/v)
schoon water, afhankelijk van de poreusheid van de onderlaag. Gebruik dezelfde verdunning als voor de grondlaag, om een vloeiende en afgedichte onderlaag te
bevorderen. Werk af met twee volle deklagen.
Laat de pleisterlaag van nieuwe, volledig gepleisterde muren tenminste zes maanden grondig drogen voor het aanbrengen van verf.
Dit product wordt niet aanbevolen voor het schilderen van kalk- of andere natuurlijke pleisterlagen.
Bestaande gepleisterde muren: Was bestaand schilderwerk lichtjes om stof of cementmelk te verwijderen. Breng een grondlaag aan door de verf te verdunnen met 0
tot 25% (v/v) schoon water, afhankelijk van de poreusheid van de onderlaag. Werk af met tenminste één deklaag.
Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch
bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen,
zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.
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Voor grote veranderingen van kleurstellingen wordt sterk aanbevolen Little Greene Intelligent Primer Undercoat te gebruiken als primer.
Dit product wordt niet aanbevolen voor het schilderen van eerder geschilderde kalk- of andere natuurlijke pleisterlagen.

GEBRUIK
Goed roeren voor gebruik. Niet op oppervlakken aanbrengen als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C. Voor buitengebruik ook niet aanbrengen als er tijdens
het aanbrengen of drogen kans op regen of vorst is.
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.
Voor ingewikkelde objecten, of als hoge omgevingstemperaturen of hoge luchtstromingsomstandigheden niet vermeden kunnen worden, mag de ‘open tijd’ verlengd
worden door 10 tot 15% (v/v) toevoeging van een gepatenteerd vertragend additief op waterbasis. Dit advies geldt ook voor grote vlakken; in dergelijke gevallen
wordt echter het gebruik van een verfroller aanbevolen.
Licht opschuren tussen de deklagen zal stofdeeltjes en ander oppervlaktevuil verwijderen en zorgen voor een nagenoeg professionele afwerking.
Roller: Gebruik voor het beste resultaat op gladde oppervlakken een korte, donzige vachtroller van wolmix. Vergroot zo nodig voor ruwe oppervlakken de vachtlengte,
om een gelijkmatige en grondige dekking te garanderen. 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. Als hoge omgevingstemperaturen of hoge luchtstromingsomstandigheden niet vermeden
kunnen worden, mag de ‘open tijd’ verlengd worden door 10 tot 15% (v/v) toevoeging van een gepatenteerd vertragend additief op waterbasis.
Spuitafwerking:
Conventioneel
Verdunnen tot:

Zonder lucht
40%(v/v) water

Verdunnen tot:

20%(v/v) water

Formaat spuitopening: 1.60 tot 2.00 mm

Formaat spuitopening:		 0.28 tot 0.54 mm

Luchtdruk:

Druk spuitopening:

0.28 tot 0.41 MPa (40 tot 60 psi)

12.6 tot 19.6 MPa (1800 tot 2800 psi)

REINIGING
Verwijder overtollige verf en maak al het materiaal direct na gebruik schoon met schoon water. Bewaar kwasten en rollers nooit in water omdat dit zal leiden tot
slechtere prestaties.

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.

NAZORG
Reiniging: Bij lichte vervuiling van het oppervlak; een verdunde, lauwwarme oplossing van afwasmiddel gebruiken en een schone spons of pluisvrije doek. Spons of
doek goed nat maken (maar niet laten druipen), was het betreffende gebied en herhaal indien nodig.
Zorg dat radiatoren op kamertemperatuur zijn alvorens ze volgens bovenstaande methode te reinigen. Het reinigen van hete radiatoren kan leiden tot plaatselijk of
ongelijkmatig polijsten van het oppervlak.
Houd uw huis goed geventileerd tijdens activiteiten die leiden tot ophoping van olie en vetten, zoals koken. Beperk stofvorming bij het klussen door het, bij voorkeur,
bij de bron te verzamelen of door grondig te stofzuigen.
Bevestig bij het stofzuigen van aan het schilderwerk grenzende oppervlakken altijd een zachte borstel aan de stofzuiger, om beschadigingen te voorkomen.
Speciale Zorg: Plaats tot tenminste een week na het schilderen geen zware voorwerpen op het oppervlak. Boekenplanken en andere oppervlakken die veel gebruikt
worden kunnen baat hebben bij licht insmeren met bijenwas om beschadigingen op de lange termijn te helpen voorkomen.
Reparaties: Schuur het gebied dat opnieuw geschilderd moet worden lichtjes, breng geschikte primer aan op de blootliggende ondergrond. Schilder het object met
één of, indien nodig, twee lagen. Plaatselijke reparaties leiden bijna altijd tot mindere esthetische kwaliteit.

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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