
traditional paint oil based
krasvaste lak op oliebasis

technische informatie



Voor verdere  informatie  raadpleegt u de Pure &  Original site. 
www.pure-original.nl

Algemeen
Traditional Paint Eggshel & gloss is een hoge kwaliteitslak op basis van alkyds met een mooie zijdeglans of full 
gloss dekking.

Op vlakken die al geschilderd zijn met een lak op  
oliebasis is het rechtstreeks plaatsen van de  
Traditional Paint Eggshel of Gloss mogelijk. Wel  
dient de ondergrond eerst licht geschuurd  te worden 
en daarna grondig ontvet Pure & Original Super  
Cleaner. 

De voornaamste kenmerken zijn
• Uitstekende dekkracht
• Goede hechting
• Zijdeglans of volle hoogglans
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Afwasbaar
• Volledig slijtvast na 7 dagen
• Hittebestendig tot max. 60°C

Toepassing 
• Hout (ramen en deuren)
• Houten panelen op plafonds e.d.
• Eindlaag voor metalen ondergronden
• Eindlaag voor meubelen
• Radiatoren
• PVC
• Geglazuurde tegels

Alternatief
Traditional Paint Water based is een krachtige lak op  
waterbasis. Deze lak heeft een matte uitstraling.

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte 
voorbereiding of applicatie. Het te schilderen  
oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.  
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het 
verfsysteem in langdurige bescherming.

1. Verwijder alle losse gekraakte verflagen en  
oppervlakkige bevuiling, inclusief kalk, door te  
reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Pure & 
Original Super Cleaner). 
2. Spoel af en laat drogen.
3. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het 
oppervlak verwijderd te worden door krabben of 
zandstralen.
4. Verwijder alle vet en olie met een water gedragen 
ontvetter.
5. Glanzende oppervlakten dienen bij voorkeur mat  
gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
6. Al geschilderde ondergronden reinigen met Pure & 
Original Super Cleaner. Op nieuwe poederige/ 
zanderige ondergronden voorstrijken met Pure &  
Original WallFix, wanden met zuigingsverschillen 
voorstrijken met Pure & Original WallPrim. Behandel 
herstelde delen als nieuw materiaal.

Ondergrond hout: schuren en om het bloeden van 
het hout te vermijden eerst een laag Pure & Original  
primer aanbrengen. Werk af met 1 à 2 lagen  
Traditional Paint Eggshel of Gloss.

Ondergrond aluminium en staal: verwijder alle vet, 
olie en corrosie. Eerst een laag Pure & Original  
Omniprim aanbrengen. Werk af met 1 à 2 lagen  
Traditional Paint Eggshel of Gloss.

Ondergrond steen, betonsteen en stucco: bakstenen 
en dergelijke ondergronden dienen minstens een jaar 
te drogen alvorens te schilderen. Voor meer infor-
matie raadpleegt u de leverancier van de ondergrond.

Ondergrond schimmel: verwijder alle schimmel met 
een oplossing van 1 deel bleekwater en 3 delen water. 
Breng het bleekmengsel aan op de aangetaste plaat-
sen en laat 10 minuten inwerken. Reinig het oppervlak 
met schoon water en laat volledig drogen alvorens te 
schilderen.
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Aanbrengcondities
Breng de verf aan met een langharige blokkwast,  
roller of airless. Verdunning max. 10%. Schilder 
niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog  
oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. 
Voor gebruik goed roeren en controleer de kleur.
Druk Airless;    138 bar 
Tip;     0,015” - 0,019” 
Verdunning;    10%, thinner C

Temperatuur: >5°C, <35°C 
(lucht, oppervlak en materiaal). 
Relatieve vochtigheid: 85% max.

Kleuren
Zijn volgens de Pure & Original kleurenkaart, maar 
de verf is ook leverbaar op aanvraag in o.a. de RAL 
kleuren.

Verpakking
leverbaar in 1L en 2,5L.

Voor verdere  informatie  raadpleegt u de Pure &  Original site. 
www.pure-original.nl

Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik 
met White Spirit om roestvorming te voorkomen.
Let op: Bij contact met de ogen goed spoelen met  
water. Adem spuitnevel niet in. Niet in het  
oppervlaktewater laten komen.

Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht;   1,35 g/cm³ 
Vaste stofgehalte;   +/- 71 gew%
In volume;    +/- 54 vol%
Aanbevolen droge laagdikte; 50 microm
Aanbevolen natte laagdikte;  100 microm
Theoretisch rendement;  10 - 12 m²/L
Droogtijd;    stofvrij 4 uur
Overschilderbaar;   na min. 8 uur
Doorhardtijd;   7 dagen
Vlampunt;    21°C 

EU-grenswaarde: VOS klasse A/d. Dit product bevat  
max. 300 gr/l VOS.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
vorstvrije plaats: 6 tot 12 maanden.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende  ondergronden 
en hun voorbehandeling kunnen in dit  technisch 
 informatieblad opgenomen worden. Het is  daarom 
raadzaam bij specifieke situaties uw  leverancier te 
 raadplegen. 
Deze technische informatie werd  samengesteld naar 
de jongste verftechniek.  Aansprakelijkheid voor de 
 algemene geldigheid van deze  aanwijzingen moet worden 
afgewezen, daar toepassing en  verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in 
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige  
verwerker vragen. 

Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval 
van contact, overvloedig spoelen met water en  
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van  
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie  
tijdens het verwerken en drogen. 
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