
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen acrylaatverf.

Voor gebruik op wanden en plafonds binnenshuis.

Volledig matte, reukarme acrylaatverf op waterbasis voor gebruik op binnenmuren en 
plafonds. Biedt een goede wasbestendigheid. Geschikt voor gips, beton, baksteen, 
met plamuur behandelde oppervlakken, ook voor gipsplaat, spaanplaat en 
houtvezelplaat oppervlakken. 
Geschikt voor nieuwe en eerder geverfde oppervlakken. Niet geschikt voor het 
schilderen van deuren of meubels.
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TIKKURILA

FEELINGS INTERIOR PAINT
INTERIEURVERF / VOLLEDIG MAT

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade 
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om 
de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



A Basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Feel the Color, Deco Grey 
Kan worden gekleurd in een groot aantal Tikkurila kleuren.
 
Volledig mat.

10-12 m²/l voor niet-absorberende oppervlakken.
8-9 m²/l voor absorberende oppervlakken.
Het bovenstaande moet als richtlijn worden gebruikt, aangezien de werkelijke 
verspreiding afhankelijk is van vele factoren, waaronder textuur, poreusheid en 
applicatiemethode.

A Basis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
C Basis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Kwast, roller of spuitapplicatie. Gebruik voor airless spuiten een 0.017" - 0.021" 
spuitmond. Verdunnen: indien nodig tot 10% verdunnen met water.

Normaal gesproken na een half uur hanteerbaar en na 1-2 uur overschilderbaar.

Ca. 1,3 kg/l, afhankelijk van de tint, ISO 2811.

Bestand tegen reinigingschemicaliën en milde oplosmiddelen, zoals terpentine. 

Natte schrobweerstand SFS-EN 13300 klasse II, (ISO 11998).

85°C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3.

40

(cat A/a) 30 g/l (2010)
Product bevat max. 30 g/l VOS

Beschermen tegen vorst.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade 
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de 
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht moet minstens +5°C bedragen en de 
relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80%.

Voorbereiding
Onbehandelde oppervlakken:
Verwijder alle vuil en stof. Indien nodig, het oppervlak gladstrijken met een geschikte plamuur en het gedroogde 
oppervlak schuren. Schuurstof verwijderen. Voorstrijken met een geschikte primer.

Eerder geschilderde oppervlakken:
Reinig met Maalipesu en spoel zorgvuldig af met water. Harde of glanzende oppervlakken mat schuren en 
schuurstof verwijderen. Gaten en scheuren met een geschikte plamuur vullen en het gedroogde oppervlak schuren. 
Schuurstof verwijderen. Het oppervlak voor het schilderen eventueel voorstrijken met een geschikte primer.

Roer de Feelings Interior Paint goed door voor gebruik en verdun eventueel met water. Breng één of twee lagen 
aan met een roller, borstel of spray.

Reiniging van gereedschap
Reinig het gereedschap met water en zeep Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht 
uitgeharde verf te verwijderen.

Schoonmaken
Op zijn vroegst 1 maand na de behandeling:
Schoonmaken met droge borstel, spons, dweil of doek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een 
neutraal (pH 6-8) reinigingsmiddel. Het oppervlak na schoonmaken goed drogen. Volg de instructies van de 
fabrikant van het schoonmaakmiddel.

Het product bereikt zijn definitieve hardheid en duurzaamheid onder normale omstandigheden na 1 maand, daarom 
moet het behandelde oppervlak gedurende deze tijd met zorg worden behandeld. Als dit kort na de behandeling 
moeten worden gereinigd, gebruik dan een droge of vochtige doek of dweil.

Onderhoud
Oppervlakken welke zijn behandeld met Feelings Interior Paint kunnen worden onderhouden met Feelings Interior 
Paint of een soortgelijk product op waterbasis. 

Milieu en afvalverwijdering
Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Lege, droge blikken recyclen of 
volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren. Beperk verfverspilling tot een minimum door te in te schatten hoeveel 
verf u nodig zult hebben. Hergebruik van verf kan de milieueffecten van de levenscyclus van het product tot een 
minimum beperken. Neem ongebruikte verf terug voor hergebruik.

Gezondheid en Veiligheid 
Draag beschermende handschoenen. Waarschuwing! Bij het verstuiven kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes
worden gevormd. Spuitnevel of nevel niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one [EC nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) 
(C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van 
het product tijdens de opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste 
weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als 
fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de 
toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor 
ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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