
Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Renoveer en transformeer kindermeubilair en speelgoed met deze ultra duurzame, schrobbare, 
zacht aanvoelende matte afwerking. Dankzij de uitstekende hechting kan de verf zonder vooraf 
te primen of te schuren op tal van oppervlakken aangebracht worden. Met een zorgvuldig 
uitgekozen kleurenpalet en drie verschillende afwerkingen (mat, parelmoer en metallic) is deze 
meubel- en speelgoedverf bij uitstek de ideale keuze voor het updaten van kinderkamers. Voor 
gebruik in kinderkamers - ideaal voor kinderbedjes, meubels en houten speelgoed. Surf naar 
www.rustoleumdiy.com.

• Gecertificeerd TOY SAFE
• Uitzonderlijke dekking in één laag
• Geen primer of schuren nodig op de meeste oppervlakken     

(zorg er alleen voor dat de oppervlakken glad, droog en vrij van verontreinigingen zijn)
• Werkt geweldig over oude verf en vernis
• De verf mag rechtstreeks op hout (blank of geverfd), baksteen, steen, pleister, de meeste 

kunststoffen, papier of elk voorbehandeld hard oppervlak worden aangebracht (metaal, 
plastic enz.). Voor gebruik binnen.  

Productinfo - Little Stars 
MEUBEL- & SPEELGOEDVERF 

Voorbereiding: Test de verf eerst op een kleine, onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, 
polijstmiddelen, olie of andere verontreini¬gingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Geverfde oppervlakken eerst licht opschuren 
voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. 

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10°C en 32°C en een relatieve vochtigheid onder 85%. 
Aanbrengen met een kwast of een kortharige mohairroller in de richting van de houtnerf. 

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag, afhankelijk van de methode, de snelheid van het aanbrengen en de poreusheid van het oppervlak. 
Twee lagen volstaan meestal. 

Droogtijd: Handdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 2 uur. Volledig droog na 4 uur. 

Reiniging: Reinig gereedschap met water. Giet het product niet in afvoeren of waterlopen. Sommige lokale overheden hebben 
speciale voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte coatings.

Beperkingen: Geen vlekkenblokker. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken, die 
kunnen doorbloeden.

250ml
750ml

Beschikbaar in 16 kleuren: 
Ijspaleis - Zwanenmeer - Goudlokje - Rozenbed - Indische lotusbloem - Fluwelen waterval - Toverbos  - Elfenvleugels
Elfenheuvel - Mysterieus kasteel - Waternimf - Vliegend tapijt - Peperkoekenhuisje - Pompoenkoets - Drakenvuur - Roodkapje



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Renoveer en transformeer kindermeubilair en speelgoed met deze ultra duurzame, schrobbare, 
zacht aanvoelende Metallic of Parelmoerafwerking. Dankzij de uitstekende hechting kan de 
verf zonder vooraf te primen of te schuren op tal van oppervlakken aangebracht worden. Met 
een zorgvuldig uitgekozen kleurenpalet en drie verschillende afwerkingen (mat, parelmoer en 
metallic) is deze meubel- en speelgoedverf bij uitstek de ideale keuze voor het updaten van 
kinderkamers. Voor gebruik in kinderkamers - ideaal voor kinderbedjes, meubels en houten 
speelgoed. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Gecertificeerd TOY SAFE
• Uitzonderlijke dekking in één laag
• Geen primer of schuren nodig op de meeste oppervlakken                             

(zorg er alleen voor dat de oppervlakken glad, droog en vrij van verontreinigingen zijn)
• Werkt geweldig over oude verf en vernis
• De verf mag rechtstreeks op hout (blank of geverfd), baksteen, steen, pleister, de meeste 

kunststoffen, papier of elk voorbehandeld hard oppervlak worden aangebracht (metaal, 
plastic enz.). Voor gebruik binnen.  

Productinfo - Little Stars 
MEUBEL- & SPEELGOEDVERF
METALLIC & PARELMOER 

Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die 
de hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. 
Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden. 

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. Aanbrengen met een kwast/borstel 
of een kortharige mohairroller in de richting van de houtnerf. 

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag. Twee lagen volstaan meestal. 

Droogtijd: Handdroog na 1 uur, volledig droog na 4 uur. Overschilderbaar na 2 uur. 

Reiniging: Reinig gereedschap na gebruik met water.

250ml
750ml

Beschikbare kleuren: 
Metallic Pompoen - Gouden Kroon - Paradijstuinen - Tinnen Soldaatje
Parelmoer Snoepstok - Goede tovenaar



Geproduceerd in NL door Rust-Oleum Europe SPS BV  
Zilverenberg 16, 5234 GM ‘s-Hertogenbosch, Nederland 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars 
LUCHTZUIVERENDE MUURVERF 

Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en stofvrij zijn. Poederende ondergronden voorbehandelen met een 
fixeermiddel. Verontreinigde oppervlakken eerst voorbehandelen met een geschikt isoleermiddel.

Toepassing: Goed roeren voor gebruik. Breng de verf aan met een roller en gebruik voor de randen en hoeken een kwast. 

Verbruik: ca. 9 m²/liter per laag. Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft. 

Droogtijd: stofdroog na 2 uur, overschilderbaar na 4-6 uur. 

Reiniging: Reinig gereedschap na gebruik met water. Bescherm het milieu en giet verfoverschotten noch in het riool noch bij het 
huishoudelijk afval. Breng dit product en de verpakking naar een inzamelpunt voor bijzonder afval. Contacteer de lokale overheid in 
geval van vragen. Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik. Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten 
tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Bewaar de verf op een droge, koele en vorstvrije plek.  

Bijkomende instructies: Indien u de verf met een spuitmachine wil aanbrengen, raden wij aan om een aangepaste sproeiuitrusting 
te dragen. Een geschikt masker en veiligheidsbril ter bescherming zijn in dit geval dan ook sterk aanbevolen. Voor meer info betref-
fende het ecolabel, consulteer: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

125ml
2,5l

Beschikbaar in 18 kleuren: 
Ijspaleis - Zwanenmeer - Goudlokje - Strohuisje - Rozenbed - Indische lotusbloem - Fluwelen waterval - Toverbos
Elfenvleugels - Elfenheuvel - Mysterieus kasteel - Waternimf - Flessengeest - Vliegend tapijt - Peperkoekenhuisje
Magische fluit - Pompoenkoets - Drakenvuur

Onze nieuwe kind- en milieuvriendelijke muurverf, zuivert de lucht in uw huis om een 
veilige omgeving voor uw kinderen te creëren. De luchtzuiverende muurverf filtert 
namelijk stoffen zoals formaldehyde, die worden uitgestoten door meubels (MDF 
en plaatmateriaal) en bekleding (tapijt en gordijnen), uit de lucht en zorgt voor een 
gezonde en schone leefomgeving door deze in de muur te isoleren. Goed dekkend, 
makkelijk afwasbaar en mat. Voor muren, plafonds en hout binnenshuis. De verf 
begint te werken vanaf het moment dat hij droog is en absorbeert tot vijf jaar lang 
deze schadelijke stoffen. De verf is verkrijgbaar in 18 kleuren, speciaal geselecteerd 
voor kinder- en speelkamers. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Luchtzuiverende werking

• Ecolabel en Eurofins Indoor Air Comfort Gold gecertificeerd

• Ideaal voor kinder- of speelkamers 

EU Ecolabel : 
NL/044/004



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Little Stars Glittermagie zorgt voor een sprankelend wow-effect in elke kinder- of speelkamer. 
Glittermagie biedt een stralende glans op tal van oppervlakken en is daardoor ideaal voor net 
dat tikkeltje meer bij kindermeubels en -accessoires. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Creëert een glinsterende dekkende glitterafwerking
• Hoge dichtheid van de glitterpartikels
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek,   

aardewerk, polystyreen, papier, plastic enz. 

Productinfo - Little Stars 
GLITTERMAGIE 

Voorbereiding: Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog, gaaf en vrij van vuil is. Enkel aanbrengen bij temperaturen hoger dan 
10°C.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. U kunt het product met een kwast of 
een roller aanbrengen. Als u een roller gebruikt, neem een roller met halflange haren. Twee lagen zijn aanbevolen. Breng overvloedig 
aan en strijk niet te ver uit. De eerste laag zal de bestaande laag helemaal niet dekken, maar de tweede laag wel. Probeer aanzetten 
te voorkomen door het product niet te ver uit te strijken en steeds in dezelfde richting te eindigen. 

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag. 

Droogtijd: Handdroog na 1 uur. Volledig droog na 4 uur. Kan worden overschilderd na 4 uur. 

Reiniging: Reinig gereedschap met water.  

250ml

Beschikbare kleuren: 
Glanzend Harnas - Wonderlamp - Eenhoornglans



Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.  
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE. 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Little Stars Glittermagie zorgt voor een sprankelend wow-effect in elke kinder- of speelkamer. 
Glittermagie biedt een stralende glans op tal van oppervlakken en is daardoor ideaal voor 
net dat tikkeltje meer bij kindermeubels en -accessoires. Om ervoor te zorgen, dat de glitter 
sparkles langdurig beschermd blijven, raden wij het gebruik van de Glittermagie vernis aan. 
Zo kan een langdurig stralend en sprankelend effect gegarandeerd worden. Surf naar www.
rustoleumdiy.com.

• Creëert een glinsterende dekkende glitterafwerking
• Hoge dichtheid van de glitterpartikels
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Gebruik de Little Stars Glittermagie vernis als afwerking
• Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk,  

polystyreen, papier, plastic enz. 

Productinfo - Little Stars 
GLITTERMAGIE (SPUITBUS) 

Voorbereiding: Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. Het oppervlak moet vrij van losgekomen 
verfschilfers, roest, was, olie en vet zijn. Eerder geschilderde oppervlakken afschuren voor een betere hechting. Reinig met water en 
zeep, wrijf af en laat drogen. Gebruik bij blank hout een geschikte primer. 

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud 
vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen 
elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. 
Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan. 

Verbruik: ca. 1,6 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen kunnen na 1 uur worden aangebracht. 1-2 lagen vereist. 

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in. Verwijder natte verfresten met white 
spirit. 

400ml

Beschikbare kleuren: 
Glanzend Harnas - Wonderlamp - Eenhoornglans



Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.  
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE. 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Little Stars Glittermagie vernis garandeert een extra bescherming van uw oppervlakken met 
Little Stars Glittermagie. Deze transparante toplaag voorkomt dat de glinstering afschilfert of 
vervaagt, zodat de schitterende glans behouden blijft. Hij beschermt tal van oppervlakken, 
zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk, polystyreen, papier, plastic en meer. 
Ideaal om kinderspeelgoed en -accessoires te verven.  Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Gebruik de Little Stars Glittermagie vernis als afwerking bij de Little Stars Glittermagie
• Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk,  

polystyreen, papier, plastic enz. 

Productinfo - Little Stars 
GLITTERMAGIE VERNIS 
(SPUITBUS)

Voorbereiding: Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. Het oppervlak moet vrij van losgekomen 
verfschilfers, roest, was, olie en vet zijn. 

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud 
vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen 
elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. 
Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan. 

Verbruik: ca. 3,6 m². 

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen kunnen na 1 uur worden aangebracht.  1-2 lagen vereist. 

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in. 

400ml

Beschikbare kleuren: 
Transparant



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Little Stars Glow In The Dark verf kan op muren, plafonds en andere objecten worden aange-
bracht. De verf zal als het ware “opladen” door de blootstelling aan licht (natuurlijk en kunst-
matig) en wanneer het geschilderde object in het donker wordt geplaatst, zal de verf oplichten. 
Ideaal om als lichtgevende toets aan decoratie toe te voegen, zodat kinderen op een rustige 
manier met een kleine hoeveelheid licht in slaap kunnen vallen. Gebruik op lichtschakelaars, 
plafonds en wanden, lampvoeten, deurlijsten enz. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Ideaal voor Halloween kostuums, decoratie, accessoires en veel meer
• Gebruik binnen en buiten 
• Lichtgevend effect 
• is perfect voor gebruik op kunststof, hout en metaal. 
• Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3. 

Productinfo - Little Stars 
GLOW IN THE DARK

Voorbereiding: Test de verf op een kleine onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, polijst-
middelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel 
onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op 
oppervlakken die kunnen doorbloeden. 

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 
85%. Aanbrengen met een zachte kwast in de richting van de houtnerf. Zorg ervoor dat er geen dikke druppels uitlopen. 

Verbruik: Tot 10 m² per liter per laag. 

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur drogen tussen iedere laag. 

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

250ml

Beschikbare kleuren: 
Maanstof



Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.  
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE. 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Little Stars Glow In The Dark verf kan op muren, plafonds en andere objecten worden aange-
bracht. De verf zal als het ware “opladen” door de blootstelling aan licht (natuurlijk en kunst-
matig) en wanneer het geschilderde object in het donker wordt geplaatst, zal de verf oplichten. 
Ideaal om als lichtgevende toets aan decoratie toe te voegen, zodat kinderen op een rustige 
manier met een kleine hoeveelheid licht in slaap kunnen vallen. Gebruik op lichtschakelaars, 
plafonds en wanden, lampvoeten, deurlijsten enz. Surf naar www.rustoleumdiy.com..

• Ideaal voor Halloween kostuums, decoratie, accessoires en veel meer
• Gebruik binnen en buiten 
• Lichtgevend effect 
• is perfect voor gebruik op kunststof, hout en metaal. 
• Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3. 

Productinfo - Little Stars 
GLOW IN THE DARK (SPUITBUS)

Voorbereiding: Breng voor de beste resultaten aan op een witte of lichtgekleurde ondergrond. Het oppervlak moet vrij van losge-
komen verfschilfers, roest, was, olie en vet zijn. Geschilderde oppervlakken schuren voor een betere hechting. Bedek de omliggende 
zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. 

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud 
vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen 
elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. 
Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan. 

Verbruik: ca. 2 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen na 1 uur drogen. 1 tot 2 lagen vereist. 

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

400ml

Beschikbare kleuren: 
Maanstof - Atlantica



Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.  
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE. 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Een sterke, krasvaste afwerking, die het mogelijk maakt om een beschrijfbaar/afwisbaar krijt-
bord oppervlak te creëren op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, wanden, 
metaal en glas. Ideaal om een groot of klein beschrijfbaar oppervlak voor jouw kinderen te 
creëren, waarop ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Surf naar www.rustoleumdiy.
com.

• Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar krijtbord
• Te reinigen met water en zeep
• Wist netjes af
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Werkt met gewone krijtjes en met vloeibare krijtstiften. 
• Sneldrogende formule. 
• Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.

Productinfo - Little Stars 
SCHOOLBORDVERF (SPUITBUS)

Voorbereiding: Het oppervlak moet vrij van losgekomen verfschilfers, roest, was, olie en vet zijn. Eerder geschilderde oppervlakken 
schuren voor een betere hechting. Behandel blank hout, metaal en plastic eerst met een geschikte primer. Bedek de omliggende 
zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. 

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud 
vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen 
elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. 
Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan. 

Verbruik: ca.2,5 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Overschilderbaar binnen 1 uur of na 24 uur. Maak het oppervlak 
na de volledige droogtijd (24 uur) klaar voor gebruik door met de zijkant van het krijt over het hele oppervlak te wrijven en veeg dit 
af. Het krijtbord is nu klaar voor gebruik. 

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

400ml

Beschikbare kleuren: 
Toverspreuk - Drakenei



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Een sterke, krasvaste afwerking, die het mogelijk maakt om een beschrijfbaar/afwisbaar krijt-
bord oppervlak te creëren op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, wanden, 
metaal en glas. Ideaal om een groot of klein beschrijfbaar oppervlak voor jouw kinderen te 
creëren, waarop ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Surf naar www.rustoleumdiy.
com.

• Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar krijtbord
• Te reinigen met water en zeep
• Wist netjes af
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Werkt met gewone krijtjes en met vloeibare krijtstiften. 
• Sneldrogende formule. 
• Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.

Productinfo - Little Stars 
SCHOOLBORDVERF

Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de 
hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng 
met een vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken, die kunnen doorbloeden. Gebruik enkel bij temperaturen 
tussen 10 °C en 32 °C.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Aanbrengen met een zachte kwast/borstel. 2 lagen vereist. Zorg ervoor dat er geen dikke 
druppels uitlopen. 

Verbruik: tot 10 m²/liter per laag. 

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur tussen iedere laag. Maak het oppervlak na de volledige droogtijd (24 uur) 
klaar voor gebruik door met de zijkant van het krijt over het hele oppervlak te wrijven. Veeg af. Het krijtbord is nu klaar voor gebruik.

Reiniging: Reinig gereedschap met water. 

250ml
750ml

Beschikbare kleuren: 
Toverspreuk - Drakenei - Zwavelstokjes - Fluisterende Elfen - Dansende Schoentjes



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Magnetische schoolbordverf is een harde, krasbestendige afwerking waarmee u een beschrijf-
baar/afwisbaar krijtbord oppervlak kunt creëren, dat magneten aantrekt. Deze verf tovert tal 
van oppervlakken, zoals hout, wanden, metaal, gips en meer om tot een bruikbaar magnetisch 
schoolbord.  Surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Vereist 3 lagen (aanbevolen wordt om het oppervlak lichtjes glad te schuren voordat de 
laatste laag wordt aangebracht)

• Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar magnetisch krijtbord
• Te reinigen met water en zeep
• Wist netjes af
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• ideaal voor gebruik op hout, metaal, kunststof, behangpapier en de meeste andere onder-

gronden. 
• Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3. 

Productinfo - Little Stars 
MAGNETISCHE 
SCHOOLBORDVERF

Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de 
hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng 
met een vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden. 

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. Aanbrengen met een kwast/borstel of 
een kortharige mohairroller. Met drie lagen bereikt u de beste magnetische werking. Hoe gladder het geverfde oppervlak, hoe sterker 
de magnetische kracht - schuur de ondergrond vóór het aanbrengen van de eindlaag eerst licht op om dit resultaat te bereiken. Sterke 
magneten met een minimaal gewicht hechten het best op de behandelde oppervlakken. 

Verbruik: Tot 1,25 m² per bus van 750 ml indien aangebracht in 3 lagen met een dekkingsgraad van 5 m²/liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur drogen tussen iedere laag. Laat de verf minstens 48 uur volledig drogen 
en uitharden voor u het magneetbord gebruikt. 

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

250ml
750ml

Beschikbare kleuren: 
It’s a kind of mag(net)ic



Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV  
Kolenberstraat 23, 3545 Halen 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Een ultra heldere, kwaliteitsvolle, sneldrogende neon acrylverf voor gebruik op de meeste 
oppervlakken binnenshuis. Deze verf kan op een verscheidenheid aan oppervlakken aange-
bracht worden en is dus ideaal voor kinderkamers. Het fluorescerende aspect van deze verf 
voegt een speelse en kleurrijke toets toe aan iedere kinder- of speelkamer. Voor meer inspiratie 
en gebruikstips, surf naar www.rustoleumdiy.com

• Snelle droging
• Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren 
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Getest en gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.
• Ideaal voor gebruik op hout, metaal, de meeste kunststoffen,     

papier en de meeste andere ondergronden. 

Tip: Breng voor de beste resultaten aan op een witte of lichtgekleurde ondergrond. Voor gebruik 
binnen. 

Productinfo - Little Stars 
NEON

Voorbereiding: Test de verf op een kleine onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, polijst-
middelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel 
onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op 
oppervlakken die kunnen doorbloeden. 

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C en een relatieve vochtigheid onder 85%. 
Aanbrengen met een kwast in de richting van de houtnerf. Zorg ervoor dat er geen dikke druppels uitlopen. 

Verbruik: Tot 8 m² per liter per laag. 

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Overschilderbaar na min. 2 uur drogen per laag. 

Reiniging: Reinig gereedschap met water. 

Beperkingen: De kleurintensiteit zal afnemen bij sterk zonlicht gedurende een lange periode. Niet geschikt voor oppervlakken met 
temperaturen boven 80 °C.

150ml

Beschikbare kleuren: 
Dansende bloemen - Vliegende draak - Zonnestraal - Mysterieuze vlammen



Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.  
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE. 

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Een ultra heldere, kwaliteitsvolle, sneldrogende neon acrylverf voor gebruik op de meeste 
oppervlakken binnenshuis. Deze verf kan op een verscheidenheid aan oppervlakken aange-
bracht worden en is dus ideaal voor kinderkamers. Het fluorescerende aspect van deze verf 
voegt een speelse en kleurrijke toets toe aan iedere kinder- of speelkamer. Voor meer inspiratie 
en gebruikstips, surf naar www.rustoleumdiy.com.

• Snelle droging
• Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren 
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Getest en gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.

Productinfo - Little Stars 
NEON (SPUITBUS)

Voorbereiding: Het oppervlak moet schoon, droog en vrij zijn van losgekomen verfschilfers, roest, was, olie en vet. Geschilderde 
oppervlakken licht schuren voor een betere hechting. De te verven oppervlakte best behandelen met Rust-Oleum Surface Primer 
Wit. Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. 

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud 
vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen 
elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. 
Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan. 

Verbruik: Tot 0,75 m²/bus, afhankelijk van het profiel en de poreusheid van het oppervlak. 

Droogtijd: Handdroog na 15 minuten. Overschilderbaar na 20 uur. 

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in. 

Beperkingen: De kleurintensiteit zal afnemen bij sterk zonlicht gedurende een lange periode. Niet geschikt voor oppervlakken die 
worden blootgesteld aan temperaturen boven 80 °C.

125ml

Beschikbare kleuren: 
Dansende bloemen - Vliegende draak - Zonnestraal - Mysterieuze vlammen


