
                                                                                                                                                                                                                                              

F.H. Louers BV T. : +31 (0) 10 2621010 www.tribe-paint.com 
De Brauwweg 72                             F : +31 (0) 10 4373377                                                         info@louers.nl 
NL – 3125 AE Schiedam 

1 Iron Paint 

 

Product Beschrijving: Tribe Iron Paint creëert een authentiek roesteffect (echte roest) 

door middel van ijzerdeeltjes in de verf die worden geactiveerd met speciale oxidiser-

vloeistof.  De manier waarop, en de mate waarin u de Iron-Paint en oxidiser-vloeistof 

aanbrengt, bepaalt het eigen en unieke uiterlijk. 

 

Verpakking :  

- Iron Paint primer :  1L 

- Iron Paint :  1L 

- Oxidiser : 250ml 

 

Aanbevolen voor gebruik : Binnen en buiten. Geschikt om te gebruiken op gestukte 

muren , hout , kunststof , beton en metalen etc 

Zeker buiten zal de roestwerking in lichte mate over de jaren doorzetten, net als ijzer in 

de buitenlucht. 

 

Opbreng – advies : 

- Ondergrond moet droog zijn. 

- Voorstrijk : Tribe Iron Paint Primer opbrengen (Alleen met deze primer krijgen we het 

gewenste resultaat) .  Droogtijd minimaal 4 uur.  Verbruik circa 6m²/Ltr. 

- Voor gebruik van de Iron Paint, eerst het blik zeer goed oproeren (niet schudden , ook 

niet opschudden in de schudder).  Het ijzer is naar de bodem gezakt en moet grondig 

door de verf gemengd worden!! 

- Breng de Tribe Iron Paint met een platte kwast op in een lichte (niet te hard drukken) 

beweging van beneden naar boven.  Verbruik is ca. 4-5 m²/Ltr 

- Maak een proefpaneeltje zodat u weet wat u kan verwachten!!! 

- Laat de verf niet geheel opdrogen !!!!!!! 

- Breng de Tribe Oxidising agent op met een platte kwast (druk niet te hard) van onder 

naar boven.  Droogtijd - inwerktijd minimaal 12 uur.  Verbruik 2 m²/250cc. 

- De hoeveelheid Iron-Paint en oxidiser bepaalt de roest intensiteit. 

- Als u niet wilt dat de Iron Paint afgeeft, werk deze dan af met Color Retaining Primer, zorg 

wel dat de Iron Paint goed droog is alvorens deze op te brengen. 

http://www.tribe-paint.com/
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2 Iron Paint 

 

 

Algemene informatie Tribe Iron Paint :  

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht. 

- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 35°C. 

- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.  De metaal deeltjes zijn tot op de bodem gezakt, 

tijdens het werk zelf dit ook herhalen als we grotere oppervlakten moeten doen. 

- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk. 

- Maak het werk  in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal 

voltooid werk. 

- Neem de tijd om Tribe Iron Paint op te brengen volgens hierboven beschreven 

aanwijzingen. 

- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn. 

- Tribe Iron Paint kan niet worden verdund 

- Hou buiten bereik van kinderen 

- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen. 

- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot. 

- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 

werk , kan hij geen garantie afgeven op het eindresultaat. 

- Voor vragen over verkooppunten of vragen van technische aard kunt u terecht bij de 

firma F.FH. Louers BV , tel 0031 (o) 10 2621010 of info@louers.nl 

Technische informatie Iron Paint :  

- Viscositeit : 100-105ku 

- Soortelijk gewicht : 1,65g/ml 

- Verbruik : 4-5 m²/Ltr 

- Oppervlakte droog < 1 uur 

- Volledig droog : < 6 uur 

- Overschilderbaar : > 6 uur 

- Glansgraad : mat 

- Schoonmaken met water  

- Droog mechanisme : waterverdamping 

- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr 
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