
 
 

Technisch Kenmerkblad 
Rolsma Lijnolie Grondverf 

 
Rolsma Lijnolie Grondverf is een natuurlijke grondverf voor binnen- en buitenwerk. Deze grondverf 
heeft uitstekende houtverzorgende eigenschappen en kan met één laag de winter overstaan. Deze 
grondverf hecht ook op oude (synthetische) verflagen, metaal, kunststof en steen. (Dit allen 
proefmatig vaststellen). Bij verwerking op steen niet geschikt op alkalische ondergronden (zoals vers 
stuc- of voegwerk). De verf verwerkt plezierig en ruikt aangenaam. Rolsma Lijnolie Grondverf is 
gemaakt op basis van lijnolie in combinatie met andere plantaardige oliën en pigmenten.  
 

Gebruiksaanwijzing 
 

LET OP!! De grondverf is helaas niet aan te kleuren tot dezelde kleur als de lakverf! 
Eventueel kunt met de bestaande grondverf kleuren onderling mengen tot de gewenste kleur! 
 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor ongegrond hout de lijnolie verven met een 
kwast dun aanbrengen en goed verdelen (max.70 µm). Bestaand schilderwerk goed schuren en 
reinigen. Altijd alles gronden tussen de 50 – 60 µm). Tussen de lagen licht schuren en afstoffen. 
 
Nieuwe ondergronden: Handmatig schuren, afstoffen en een dunne laag Rolsma lijnolie grondverf 
aanbrengen. Na droging gaten stoppen en/of eventueel spaarzaam plamuren met Rolsma pijpaarde 
plamuur en laten drogen. Daarna overschilderen met een tweede laag Rolsma lijnolie grondverf. 
Aflakken met één of twee lagen Rolsma Lijnolie lakverf. 
Bestaande verflagen: Zorgvuldig reinigen en laten drogen. Loszittende en ondeugelijke verflagen 
verwijderen, handmatig schuren, afstoffen en op de kale plekken een dunne laag Rolsma lijnolie 
grondverf aanbrengen. Na droging gaten stoppen en/of eventueel spaarzaam plamuren met Rolsma 
pijpaarde plamuur en laten drogen. Het gehele schilderwerk overgronden met één laag Rolsma lijnolie 
grondverf. Geheel licht schuren en overschilderen met één of twee lagen Rolsma lijnolie lakverf.  
 

Droogtijd 
Bij 18 ºC tussen 12 en 24 uur stofdroog en kleefvrij na een dag. Schuur- en overschilderbaar binnen 
enkele dagen. Ventilatie, warmte en droge lucht versnellen het droging proces. Dikke lagen drogen 
trager en veroorzaken schroei, rimpelen van de oppervlaktelaag. 
 

Overig 
Verdunning kan indien gewenst met maximaal 5% Rolsma natuurlijke portugese gomterpentijn. 
Het reinigen van gereedschap kan ook met de Rolsma natuurlijke portugese gomterpentijn. 
 
Verbruik: ca. 14 m2 per liter 
  
EU Grenswaarde voor dit product (cat. A/d) 300 g/l (2010) 
Dit product bevat maximaal 25 gram p/l VOC 
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO 
 
LET OP! Een poetsdoek met verfproducten op basis van drogende oliën altijd uitvouwen en laten 
drogen i.v.m. het zelfontbranding gevaar van drogende oliën in combinatie met de doeken! 
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