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ALUMINIUM WOOD PRIMER

BESCHRIJVING

Hoge kwaliteit grondverf voor hout, speciaal ontwikkeld voor harshoudend hout, om ‘zweten’ en noestvlekken te voorkomen. Voor gebruik binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN 

GOEDKEURINGEN & NORMEN

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

2004/42/EG van de EU-grenswaarde voor dit (cat.A/gsb): 350g/l (2010). Dit product bevat max.350g/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+. 

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Hardwood: Thoroughly clean wood surface to remove oily deposits using white spirit and a lint free cloth, regularly changing the cleaning face of 
the cloth. Excessive resinous deposits maybe be softened with a heat gun and scraped off using a paint scraper prior to the white spirit cleaning 
regime. 

Softwoods: Voor langdurig succes, reinig de oppervlakken en schuur ze licht. 

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.

GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren, zodat bezinkingen grondig worden ingemengd. Niet op oppervlakken aanbrengen als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C. 

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. Merk op dat sommige zachthout een 5 % v / v toevoeging van terpentine Little 
Greene Aluminium Wood Primer noodzakelijk kunnen zijn voor eenvoud.

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. 

Spuitafwerking:

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. 

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.
Tel: 0845 880 5855 (UK)    Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas)    Fax: 0845 880 5877 (UK)    Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)
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Glansgraad Eggshell (10 - 20%)

Glans

10m2 per liter

(afhankelijk van de poreusheid & textuur 

van het oppervlak)

Aanbevolen laagdikte 55 microns droog, per laag 

Aanbevolen aantal lagen 2

Overschilderbaar na 4 uur

Tijd om Overschilderbaar Minimaal 16 uur

Volume vaste stof 55% 

Beschikbare kleuren Alle in de kleur roze verkrijgbaar

Beschikbare verpakkingen 1 & 2,5 Liter

Conventioneel 

Verdunnen tot:  25%(v/v) terpentine

Formaat spuitopening:  1.60 tot 2.00 mm

Luchtdruk:  0.28 to 0.41 MPa (40 to 60 psi)

Zonder lucht   

Verdunnen tot: 10%(v/v) terpentine

Formaat spuitopening:  0.28 tot 0.54 mm 

Druk spuitopening: 12.6 to 19.6 MPa (1800 to 2800 psi)



juni 2012 Pagina 2 van 2

ALUMINIUM WOOD PRIMER

AANBEVOLEN FINISHING SySTEM
Voor het beste resultaat op nieuw ongecoat hout twee deklagen aluminium primer voor hout aanbrengen, gevolgd door twee lagen Little Greene Oil Primer 
Undercoat. Werk af met twee volle deklagen Little Greene oliebasis of waterbasis finishing systems. Raadpleeg voor meer details de Veiligheidsinformatie van  
het product.

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 en ontstekingsbronnen. 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 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.

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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