
WAT HEEFT U NODIG

•	 				schone	emmer	of	kom
•	 				maatbeker
•	 				elektrische	(boor)mixer
•	 				grote	lepel	of	spatel
•	 				kwast	of	vachtroller

VERVEN
Roer	de	verf	zo	nu	en	dan	door	om	de	dikte	te	behouden.	Twee	dunne	lagen	geven	een	betere	dekking	en	een	langere	duur-
zaamheid	dan	één	dikke	laag.	Breng	de	verf	met	een	kwast/vachtroller	aan.	(z.o.z.	voor	uitgebreide	informatie)

SCHOONMAKEN
Spoel	alle	gebruikte	spullen	direct	na	het	verven	met	warm	zeepwater	af.	Verwijder	voordat	de	verf	droog	is	de	spetters	op	je	
kleding.	Overgebleven	verf	kun	je	veilig	weggegooien	met	het	normale	afval.	Gooi	geen	verf	in	afvoerleidingen	en	rioolbuizen.

INRICHTEN
NaturePaint	is	vrij	van	oplosmiddelen.	De	geschilderde	kamer	kun	je	dezelfde	dag	weer	gebruiken.	Pas	na	2	weken	is	Natu-
rePaint	volledig	uitgehard.	Het	geschilderde	oppervlak	 is	 licht	reinigbaar	met	een	zachte	doek	met	 lauwwarm	kraanwater.	
Intensieve	reiniging	kan	resulteren	in	beschadigingen	en	vlekvorming.	Beschadigingen	of	vlekken	kunnen	eenvoudig	worden	
hersteld/	bijgewerkt	met	NaturePaint.	Bewaar	daarom	altijd	een	restant	NaturePaint	poeder	voor	eventueel	herstel.

Mengverhoudingen:

Verftechnisch advies

NaturePaint is een product van Koopmans Verf   |    P.K.	KOOPMANS	LAKFABRIEKEN	B.V.	-	Postbus	4		9172	ZS		Ferwert	(FRL.)	Tel.:	+(31)0518-411292

Poeder Water Verf* m2
80gr + 120ml = 200ml 2m2
150gr + 225ml = 375ml 3-4m2
250gr + 375ml = 625ml 6-7m2
500gr + 750ml = 1,25L 12-15m2
750gr + 1,13L = 1,88L 18-22m2
1kg + 1,5L = 2,5L 25-30m2

*De	inhoud	van	het	totaal	gereed	product	en	het	verbruik	kunnen	enigszins	afwijken	omdat	het	een	natuurproduct	betreft.	



 Algemene informatie 

 Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.naturepaint.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen 
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Toepassing : Voor muren en plafonds en de meeste stenen oppervlakten in huis. Tevens toepasbaar op geschuurd 
hout.  

Kenmerken  :  100% natuurlijk en daardoor volledig afbreekbaar 
 Mensen met een oplosmiddelallergie kunnen probleemloos NaturePaint toepassen 
 Krijtmat  
 NaturePaint bevat geen oplosmiddelen 
 Unieke samenstelling 

Productomschrijving : Natuurlijke poeder, die door eenvoudige menging met water verf wordt.  

Meet lauwwarm kraanwater af in een kom of emmer. Voeg de 
poeder al mengend in kleine hoeveelheden toe. Meng het  
geheel tot een homogene massa. Zorg dat er geen poederres-
ten aan de zijkant van de emmer blijven zitten. Wacht na het 
mengen 20 minuten tot de NaturePaint dikker wordt en meng 
dan kort nog een keer. Houdt u aan de aanbevolen mengver-
houdingen. 
 
Roer de verf zo nu en dan door om de dikte te behouden. 
Twee dunne lagen geven een betere dekking en een langere 
duurzaamheid dan een enkele dikke laag.    
 
N.B. met NaturePaint behandeld hout is niet overschilderbaar 
met andere (oplosmiddelhoudende) verven, wel met Nature-
Paint. Niet direct aanbrengen op vochtige plekken, kunststof-
fen of melamine. Bewerk uw oppervlakten voor door ondeug-
delijke verflagen, loszittend gruis, stof, vet en/of vuil te  
verwijderen. Isoleer donkere vlekken of noesten met bijvoor-
beeld Koopmans Wegenverf. Gebruik voor zeer absorberende 
oppervlakten als grondlaag 5-10% extra water bovenop de 
aangegeven waterdosering en laat het 24 uur drogen.  
 
 

 Eigenschappen  Verwerkingsvoorschriften 

Basis  : Klei en natuureigen pigmenten 

Kleur  : 27 kleuren volgens Inspiratiemap 

Dichtheid 20°C : ca. 2,96 kg/ltr.  In droge vorm 

Laagdikte   : ca. 40 mu. droog 

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 2 uur 

Overschilderbaar : Na 3-4 uur 

Glans  : krijtmat 

Theor.rendement : ca. 25-30 m²/ kg (= ca. 2,5L), afhan-
kelijk van de zuiging en ruwheid van 
de ondergrond. 

Houdbaarheid in 
gemengde vorm 

: in afgesloten verpakking en koel  
opgeslagen is NaturePaint nog ca. 2-3 
dagen verwerkbaar.  
Voeg indien nodig nog wat water toe.  

Houdbaarheid 
poeder  

 mits droog en koel opgeslagen is de 
poeder ten minste 2-3 jaar houdbaar. 
Geringe kleurafwijkingen voorbehou-
den. 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 5°C en  
boven een RV van 85%. 

Reinigingsverd. : water 

Kwast/ vachtroller   

Verdunning  : water 
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