
BESCHRIJVING
Topkwaliteit flexibele dekkende houtafwerking op oliebasis, die een harde, slijtvaste, weer- en UV-bestendige coating met uitstekende vloei geeft, voor gebruik op 
zacht- en hardhout buiten. Geschikt voor gevelbekleding, ramen, deuren en ander timmerwerk. Voldoet aan BS 4310 Loodvrij. 

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.

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

OPPERVLAKKEN
Zachthout en hardhout en eerder geschilderde ondergronden die goed voorbereid en geschuurd zijn en vrij van verontreiniging en stof. Voor een goede hechting mag 
het product niet worden aangebracht op met was behandeld, geschilderd of gelakt hout zonder volledige verwijdering van de was en zonder juiste reiniging  
en afschuren.

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. Tijdens het drogen moet 
er gezorgd worden voor voldoende droge luchtventilatie. 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.

INFORMATIE VOOR GEBRUIK
Verdunning mag pas plaatsvinden nadat het materiaal grondig gemengd is. Toepassing en gebruik moeten altijd voldoen aan de praktijkrichtlijnen zoals beschreven 
in BS 6150 en BS 5493.

Voor het beste resultaat op nieuw ongecoat hout twee deklagen aluminium primer voor hout aanbrengen, gevolgd door twee lagen dekkende houtafwerking. Voor het 
opnieuw schilderen en vernieuwen van degelijk geschilderde ondergronden moeten, na het schuren en schoonmaken van de ondergrond, een of twee lagen dekkende 
houtafwerking aangebracht worden. Bij reeds geschilderde, beschadigde ondergronden moet alle loszittende en schilferende verf verwijderd worden. Daarna geheel 
schuren en langs kale plekken de rand van bestaande verf schuren totdat er een glad oppervlak ontstaat. Vervolgens schoonmaken en twee lagen aluminium primer 
voor hout aanbrengen op de kale gedeelten. Breng daarna op het hele oppervlak twee lagen dekkende houtafwerking aan.

Spuitafwerking:

KWAST EN ROLLER

Verdun naar behoefte met 0-5% terpentine.  

Gebruik voor het beste resultaat een natuurlijke kwast van goede kwaliteit, of een korte, donzige verfroller van mohair.                                                                                                             

TOM’S OIL EGGSHELL

Conventioneel 

Verdunnen tot:  10-20% terpentine

Formaat spuitopening:  2.00 mm

Luchtdruk: 60psi (0.4MPa) ongeveer

Zonder lucht   

Verdunnen tot:  0-10% terpentine

Formaat spuitopening:  13 thou (0.33mm) ongeveer 

Druk spuitopening:  1700psi (12MPa) ongeveer
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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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Glansgraad* Eggshell (10 - 20%)

Glans

14-16m2 per liter

(afhankelijk van de poreusheid & textuur 

van het oppervlak)

Aanbevolen laagdikte 25-30 microns droog, per laag 

Aanbevolen aantal lagen 2-3 uur

opslag Life Minimaal 12 maanden

Vlampunt 38°C

Tijd om Overschilderbaar**

Minimaal 16 uur

Maximum onbeperkt na een passende 

voorbereiding

Volume vaste stof* 50% 

Beschikbare kleuren Alle Little Greene kleurvariaties

Beschikbare verpakkingen 1 & 2,5 Liter
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TOM’S OIL EGGSHELL

REINIGING
Materiaal moet na gebruik direct schoongemaakt worden met terpentine.

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
Raadpleeg voor gebruik altijd de Veiligheidsinformatie van het product, en let op de waarschuwingen op het etiket. Vermijd in het algemeen altijd huidcontact 
en inademing van spuitnevel door het dragen van een masker, handschoenen en andere beschermingsmiddelen. De ogen moeten overvloedig met water of een 
professioneel oogwasmiddel worden gewassen, en er moet medische hulp worden verkregen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor optimale ventilatie.

Was de huid grondig met een reinigingsmiddel en zeep en water. Product is ontvlambaar. Geen vonken of vuur. Niet roken. 
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