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Voor zijde, katoen en linnen, mits deze niet zijn gefinisht met een middel dat kleurstof-
fen weert. Ook geschikt voor aardewerk, gips, kurk e.a.

Waterverdunbaar, zeer goede lichtechtheid. Goede wrijfechtheid na de eerste machi-
newas. Afhankelijk van de textiel waarop het wordt aangebracht, wasbaar tot 60ºC 
(zonder bleekmiddelen).

Afhankelijk van de kleur: water, lijnzaadolie, natuurlijke harsesters, minerale 
pigmenten, guarpitmeel, chitosan, azijnzuur.

Zonnegeel, maisgeel, rood, koraalrood, koperbruin, oxiderood, indigoblauw, nootbruin, 
zwart, grasgroen, ultramarijnblauw en dekkend wit.

Stoffen die zijn veredeld met bijvoorbeeld een kunstharslaag om ze waterafstotend 
zijn niet geschikt om te verven. Voor een goede opname van de verfstof dient een 
eventuele apprêtuur eerst worden verwijderd door de stof voor te wassen.

De verf voor het gebruik goed doorroeren. De kleurstof opbrengen met daartoe ge-
schikte penselen, kwasten, stempels van hout of kurk, afhankelijk van de gewenste 
vorm. De beschilderde textiel droogt zonder fixering en kan na 24 uur (bij ca. 23ºC, 
50% relatieve luchtvochtigheid en goede ventilatie) worden gewassen. Vóór het eerste 
gebruik wassen om eventuele losse pigmentdelen te verwijderen.

Te bepalen door proeven op het te beschilderen materiaal. Afhankelijk van de wijze 
van aanbrengen en stofkwaliteit.

Gereedschap direct na het gebruik met water schoonmaken.

Afhankelijk van de kleur ca. 1,00-1,40 gr/ml

Pas op: vlekken kunnen blijvend zijn.
Met kleurwasmiddel wasbaar tot 60ºC.
Contact met de ogen vermijden. Laat kinderen alleen onder toezicht van volwassenen 
met dit product werken.

Conform de plaatselijke voorschriften. Ingedroogde productresten kunnen bij het 
huisvuil.

Koel maar vorstvrij en droog. Ongeopend minstens twee jaar houdbaar. Bewaren in 
de koelkast verlengt de houdbaarheid. Eenmaal geopende verpakkingen goed 
afsluiten.

Deze gegevens zijn het resultaat van langdurig onderzoek en het uitvoeren van proeven. Ze hebben betrekking op de huidige stand van kennis. 
Met het verschijnen van een nieuw infoblad, verliest deze info zijn geldigheid. Dit infoblad dient ter informatie, er kunnen geen juridische conse-
quenties aan worden verbonden.

December 2019


