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Door je muren van een laagje verf te voorzien, kan je voor een 
volledig nieuwe sfeer zorgen in je  interieur.  Het juiste verfsysteem 
én een doordachte kleurkeuze zorgen voor een aangename leef-
omgeving en een duurzaam resultaat.  Om dit te bereiken is enige 
kennis en wat planning noodzakelijk.  Schilderen is namelijk meer 
dan alleen maar een likje verf aanbrengen.  Een goed verfsysteem 
bestaat uit een aantal stappen, te beginnen met een correcte 
voorbereiding, de gepaste grondlaag  en daarna de afwerking-
slaag.  Daarom is het belangrijk om zowel de ondergrond  (pleis-
terwerk, gipsplaten, baksteen, beton, geschilderde ondergronden, 
behang, glasvezel, …) te (her)kennen alsook de toestand waarin 
die zich bevindt (verpoedering, vlekken, schimmel, afbladderend, 
vochtig,…).

Op welke ondergrond je ook gaat schilderen, deze moet steeds 
droog, vast, vrij van stof, vet of andere verontreinigingen zijn. Bij 
twijfel kan je advies vragen aan je winkelier. De meest voorkomende 
vochtproblemen vind je verder in dit boekje.

VOOR JE BEGINT
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Welke verf kies je voor je binnenmuren of plafonds?

Eens je kleur gekozen is, kies je nog de juiste verf voor jouw project.  
Afhankelijk van de glans en kwaliteit die je wenst, is er een ruim 
aanbod aan muurverven.

Matte verven kunnen oneffenheden verdoezelen en worden 
daarom veel toegepast op plafonds. Matte verven zijn over het 
algemeen minder goed reinigbaar dan zijdeglanzende verven en 
daarom niet altijd de beste keuze voor muren.  

Voor keukens en badkamers kies je beter voor een goed reinigbare 
verf met een hogere glans.  Wanden in de leefruimte, hall of slaap-
kamer worden meestal behandeld met een halfmatte of zijdeglan-
zende verf.

Voor kwalitatief schilderwerk kan je ook voor een overschilder-
baar vlies kiezen.  Dit versterkt de ondergrond en laat een mooie 
en egale afwerking toe.  Ook glasvezelbehang of gestructureerde 
vliezen, die in verschillende motieven verkrijgbaar zijn, behoren tot 
de afwerkingsmogelijkheden. 
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TOPMAT TOPSILK

TOP-LIJN 

Deze verven bieden een decoratieve meerwaarde door hun 
uitstekende vloei en verwerkbaarheid, wat perfect glad en goed 

onderhoudbaar schilderwerk oplevert.

glansgraad mat halfmat

aanzetvrij verwerkbaar  

dekkracht  

verbruik per laag (m2/l) 8-12 8-12

Overzicht en toepassingen van de belangrijkste afwerkingsverven voor binnenmuren

INITIO

INITIOLIJN

Deze verf is vooral geschikt voor ruimtes waar minder eisen gesteld 
worden aan onderhoudbaarheid en 

uitzicht. Voornaamste toepassingen zijn muren in 
berging, washok, studentenkot, …

 

glansgraad mat

aanzetvrij verwerkbaar 

dekkracht 

verbruik per laag (m2/l) 7-11
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 OPTIMAT OPTISILK BOLATEX OPTISATIN OPTIGLOSS

OPTI-LIJN

Deze reeks verven hebben een hoge kwaliteit en duurzaamheid. 
Ze zijn geschikt voor muren en plafonds die decoratief en onderhoudbaar moeten 

afgewerkt worden. Voornaamste toepassingen zijn muren in hal, traphal, 
living, keuken, badkamer, …

mat halfmat zijdeglanzend hoog zijdeglanzend glanzend

    

    

7-11 7-11 7-11 7-11 7-11

Een verfsysteem voor binnenmuren bestaat steeds uit deze opeenvolgende stappen:

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kunnen één of meerdere stappen wegvallen.

1. De ruimte voorbereiden 2. De muren herstellen of plamuren

3. Aanbrengen van de grondlaag en opkitten 4. Aanbrengen van de afwerkingslagen
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Ontruim de kamer die je gaat schilderen zo goed als mogelijk.  Zet 
meubelen in het midden van de ruimte en dek deze af met een 
afdekplastiek. Indien je het plafond schildert,  bedek dan de volle-
dige vloer met een stevige afdekfolie. Verwijder afdekplaatjes van 
stopcontacten of schakelaars en plak alle niet te schilderen delen 
zorgvuldig af. 

 Onbehandelde muren 

Pleisterwerk

Borstel deze af om het meeste stof te verwijderen. Wrijf er daarna 
eens over met een vochtige doek om de rest van het stof weg te 
nemen. Steek uitstekende korreltjes af met een houten blokje, 
steekmes of wandschaaf.

Indien de muur vetsporen bevat (bv. in de keuken), was deze dan 
plaatselijk af met Formule MC en spoel goed na met water. Dikkere  
vetlagen verwijder je beter met white spirit.  Zorg in dat geval wel 
voor een goede verluchting.

DE MUREN VOORBEREIDEN1

Besteed de nodige aandacht aan de voorbereiding. Deze bepaalt in grote mate het welslagen 
  van het schilderwerk.
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Onvaste of verpoederde lagen

Verwijder alle loszittende of onvaste delen met een steekmes, harde 
borstel of staalborstel. Ook holklinkend pleisterwerk of afbrokkelend 
leempleisterwerk verwijder je zo goed mogelijk tot je een draag-
krachtige ondergrond bekomt. Eventuele niveauverschillen werk 
je dan bij met een plamuur of vulmiddel, eventueel na plaatselijke 
fixatie (bv op leempleisterwerk).

Verpoederde ondergronden zoals oud pleisterwerk en krijtende 
verflagen worden vooraf steeds gefixeerd. 

Je kan duidelijk vaststellen of een ondergrond verpoederd is, door 
deze eerst te ontstoffen en proper te maken met een vochtige 
doek. Wrijf je er daarna over met de handpalm, en blijven er nog 
poedersporen achter, dan is de ondergrond verpoederd. Een aanvul-
lende test door een stuk plakband stevig op de muur te drukken 
en te verwijderen geeft ook een goede indicatie over de cohesie 
van de ondergrond. Bij verpoedering borstel je best de ondergrond 
zo goed mogelijk af en fixeer je de ondergrond met een aangepast 
fixeermiddel.

Wat is fixeren?

Verpoederde of onvaste ondergronden zijn een slechte basis om te overschilderen. Een behandeling 
met een fixeermiddel verstevigt deze ondergronden zodat je ze probleemloos kunt overschilderen.
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Baksteenmuren

Verwijder eventuele loszittende zoutuitbloedingen (witte aanslag) 
met een harde borstel zonder de ondergrond nat te maken. 

Fixeer daarna de resten met Epofix of Hydrofix. Na droging kan je 
rechtstreeks overschilderen met de gekozen afwerklaag.

Droge baksteenmuren zonder zoutuitbloedingen werk je recht-
streeks af met een geschikte afwerklaag.

Gladde stenen, faiences

Gladde muurtegels of faiences kunnen perfect geschilderd worden.  
Bereid tegels voor door ze schurend te reinigen met  Formule MC en 
een Scotch Brite (schuursponsje).  Vooral in keukens en badkamer 
is deze voorbehandeling belangrijk om eventuele zeepresten te 
verwijderen.  Spoel grondig na met water en wacht om te overschil-
deren tot de voegen droog zijn.

EPOFIX HYDROFIX

toepassingen

Fixeert poreuze of verpoederde 
ondergronden binnen en buiten. 

Geschikt voor pleisterwerk, baksteen, 
beton, …

Verpoederde ondergronden binnen 
en buiten, toepassingen op oude 

pleisterlagen, baksteen, …

belangrijkste 
eigenschappen

Op basis van 2-componenten epoxy. 
Zeer goed fixerend, waterverdunbaar en 

reukloos. 

Steeds de beste keuze als fixeermiddel.

Eens beide componenten gemengd, 
moet het product binnen het uur 

opgebruikt worden. 

Op basis van waterverdunbare acrylaten. 
Reukloos en goed fixerend. Aan te 

brengen met blokborstel.

verbruik
10-15 m²/l

Sterk afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond.

8-12 m²/l

Sterk afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond.
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Hoe controleer je of een oude verflaag poreus is?

Wrijf over het oppervlak met een goed bevochtigde spons.  
Poreuze verven nemen het water op en kleuren donkerder.  
Niet poreuze verven nemen geen water op. 

Cementering en beton

Verwijder zoutuitslag of verpoedering met een harde borstel en 
verwijder grondig het stof.  Breng een fixeerlaag Epofix aan om 
verdere verpoedering te voorkomen.

Cementering en betonondergronden in goede staat werk je recht-
streeks af met een geschikte waterverdunbare muurverf.

Gipsplaten

Plamuur de voegen uit met Ardex 828 en werk af met Ardex 826.  
Voor de laatste plamuurlaag kan je ook de kant-en-klare plamuur 
gebruiken. Schuur de plamuur plaatselijk bij na droging en neem 
het stof weg. 

 Reeds geschilderde muren en plafonds

Oude, matte poreuze verven was je beter niet af. Vooral op 
plafonds wordt dit type verven zeer regelmatig gebruikt. Zet die 
onmiddellijk in de grondlaag (Optiprim, Topprim of Bisol).

Enkel vette vervuiling verwijder je op voorhand met white spirit.
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Vervuilde en niet poreuze verflagen op muren was je best af 
alvorens te overschilderen.  Waarmee je de muur afwast, hangt af 
van het soort vervuiling.  

Was oppervlakkig vuil af met Formule MC neutral.  Spoel na met 
zuiver water om alle detergentsporen te verwijderen.  Maak de muur 
droog of laat een nacht drogen alvorens te herschilderen.

Vetachtige vervuiling op muren (bv. in keuken) was je af  met 
Formule MC of met white spirit in geval van hardnekkig vet.

Laat de muur of het plafond nadien terug uitdrogen alvorens verder 
te werken.

Niet poreuze verflagen, niet vervuild en nog in goede staat 
schilder je rechtstreeks met één of twee eindlagen.  Twijfel je 
over de kwaliteit van de oude verflagen, plaats dan een grond-
laag (Optiprim of Topprim).  Dit biedt de meeste garantie op een 
geslaagd eindresultaat.

Oude glanzende verflagen zoals oude olieverven schuur je 
vooraf grondig.  Breng in dit geval steeds een grondlaag Optiprim 
of Topprim aan, dit verzekert een goede hechting voor de 
afwerkingslagen. 

Afbladderende verflagen kunnen een symptoom zijn van een 
vochtprobleem.  Probeer de oorzaak te achterhalen en het probleem 
op te lossen alvorens opnieuw te schilderen. Verwijder alle afbladde-
rende verflagen alvorens verder te werken. 

Schimmelvlekken op de muren wijzen op een vochtprobleem.  
Probeer de oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen voor je 
schildert.  Strijk de schimmelvlekken in met verdund bleekwater 
(verdunnen tot ongeveer 6°), laat enkele uren inwerken en spoel dan 
enkele malen grondig na met zuiver water.  Laat de muur volledig 
uitdrogen voor je verder werkt.

Vochtige muren 

Zie pagina 21.
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HERSTELLEN - VULLEN - PLAMUREN2

Vul grote gaten, putten of barsten in de ondergrond op met een 
vulmiddel. Hiervoor heb je de keuze uit kant-en-klare vulmiddelen 
of vulmiddelen in poedervorm die net voor gebruik aangemaakt 
worden met water. 

Tip: gebruik een menger die je op je boormachine bevestigt 
om een klontervrije massa te bekomen.

Voor het vullen van kleine scheurtjes of gaten of voor het effen 
zetten van de ondergrond heb je een afwerkingsplamuur nodig. 
Een afwerkingsplamuur is fijner dan een vulmiddel en kan enkel in 
dunne lagen geplaatst worden.

Schuur de plamuur of het vulmiddel na droging effen, borstel het 
stof zoveel mogelijk af en neem de resten weg met een vochtige 
doek. 

Bouwbarsten

Bouwbarsten zijn hardnekkige barsten die zich voordoen bij het 
“zetten” van het gebouw.  Het opvoegen en dichtplamuren geeft 
dikwijls goede resultaten maar dit sluit niet uit dat de barsten 
kunnen terugkeren.  

Maak de barst wat dieper met behulp van een schraper (tot onge-
veer 4 mm diepte en breedte).  Fixeer de barst plaatselijk met Fixol of 
Epofix.  Na droging vul je de barst met MS kit Montaseal, een elasti-
sche en niet krimpende kit. 
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AGUAPLAST STANDAARD AGUAPLAST GROSSCOAT DALAPRO FIN DALAPRO NOVA

voornaamste 
toepassingen

Zeer fijn en glad uitplamuren alvorens te 
schilderen. Plamuren in één laag tot 5 mm. Fijne lichtgewicht handplamuur.

Universele lichtgrijze handplamuur voor het opvullen 
van gipsplaatnaden, al dan niet in combinatie met 
voegband, of voor het uitvlakken van gipsplaten, 

beton, ...

max laagdikte 2 mm 5 mm 3 mm 4 mm

verwerkingstijd Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar 
product). Droogtijd: 24 u/mm.

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en 
klaar product). Droogtijd: 24 u/ 2 mm

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar product). 
Droogtijd: ca 8 à 10 uren.

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar product). 
Droogtijd afhankelijk van ondergrond, laagdikte, 

temperatuur en, luchtvochtgheid.

belangrijkste 
eigenschappen

Uitstekend verwerkbaar, zeer goed schuurbaar. Krimpt en barst niet , 
gemakkelijk schuurbaar. Zeer glad oppervlak, gemakkelijk schuurbaar. Goed vullende eigenschappen, gemakkelijk 

schuurbaar.

ARDEX A826 ARDEX A828 ARDEX R1 ARDEX DF710 JOINTFILLER 45 RED DEVIL ONE TIME

voornaamste 
toepassingen

Uitvlakken en glad afwerken 
alvorens te schilderen of te 

behangen.

Opvullen van grotere 
oneffenheden, scheuren 

en gaten. Voegen van 
gipsplaten en andere platen

Uitvlakken en pleisteren, 
vullen van scheuren en 

gaten.

Uitvlakken en glad afwerken alvorens 
te schilderen of te behangen.

Uitvlakken van gipsplaten 
(eerste laag).

Superlichte plamuur voor het 
opvullen van kleinere gaten.

max laagdikte meerdere centimeters in 
verschillende lagen meerdere centimeters 10 mm 3 mm 3 mm min 5 mm, max 3 cm

verwerkingstijd ca. 60 min ca. 30 min 20 à 30 min Onbeperkte verwerkingstijd (kant-en- 
klaar product). Droogtijd : 24 u 45 min Onbeperkte verwerkingstijd (kant-en-

klaar product). Droogtijd : 24 u

belangrijkste 
eigenschappen

Krimpt niet bij juiste 
mengverhouding.

Continue verharding in elke 
laagdikte.

Zeer snel droog en 
overschilderbaar. Licht en zeer soepel smeerbaar. Korte drogingstijd, beperkte krimp. Superlicht, uitstekende hechting, 

geen krimp.

Overzicht vulmiddelen en plamuren



15

Tip: respecteer steeds de voorgeschreven droogtijden van de plamuren of vulmiddelen alvorens 
te overschilderen. Sommige dik aangebrachte vulmiddelen hebben meerdere dagen nodig om 
volledig uit te drogen.

AGUAPLAST STANDAARD AGUAPLAST GROSSCOAT DALAPRO FIN DALAPRO NOVA

voornaamste 
toepassingen

Zeer fijn en glad uitplamuren alvorens te 
schilderen. Plamuren in één laag tot 5 mm. Fijne lichtgewicht handplamuur.

Universele lichtgrijze handplamuur voor het opvullen 
van gipsplaatnaden, al dan niet in combinatie met 
voegband, of voor het uitvlakken van gipsplaten, 

beton, ...

max laagdikte 2 mm 5 mm 3 mm 4 mm

verwerkingstijd Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar 
product). Droogtijd: 24 u/mm.

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en 
klaar product). Droogtijd: 24 u/ 2 mm

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar product). 
Droogtijd: ca 8 à 10 uren.

Onbeperkte verwerkingstijd (kant en klaar product). 
Droogtijd afhankelijk van ondergrond, laagdikte, 

temperatuur en, luchtvochtgheid.

belangrijkste 
eigenschappen

Uitstekend verwerkbaar, zeer goed schuurbaar. Krimpt en barst niet , 
gemakkelijk schuurbaar. Zeer glad oppervlak, gemakkelijk schuurbaar. Goed vullende eigenschappen, gemakkelijk 

schuurbaar.

ARDEX A826 ARDEX A828 ARDEX R1 ARDEX DF710 JOINTFILLER 45 RED DEVIL ONE TIME

voornaamste 
toepassingen

Uitvlakken en glad afwerken 
alvorens te schilderen of te 

behangen.

Opvullen van grotere 
oneffenheden, scheuren 

en gaten. Voegen van 
gipsplaten en andere platen

Uitvlakken en pleisteren, 
vullen van scheuren en 

gaten.

Uitvlakken en glad afwerken alvorens 
te schilderen of te behangen.

Uitvlakken van gipsplaten 
(eerste laag).

Superlichte plamuur voor het 
opvullen van kleinere gaten.

max laagdikte meerdere centimeters in 
verschillende lagen meerdere centimeters 10 mm 3 mm 3 mm min 5 mm, max 3 cm

verwerkingstijd ca. 60 min ca. 30 min 20 à 30 min Onbeperkte verwerkingstijd (kant-en- 
klaar product). Droogtijd : 24 u 45 min Onbeperkte verwerkingstijd (kant-en-

klaar product). Droogtijd : 24 u

belangrijkste 
eigenschappen

Krimpt niet bij juiste 
mengverhouding.

Continue verharding in elke 
laagdikte.

Zeer snel droog en 
overschilderbaar. Licht en zeer soepel smeerbaar. Korte drogingstijd, beperkte krimp. Superlicht, uitstekende hechting, 

geen krimp.
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AANBRENGEN VAN DE GRONDLAAG3

Het gebruik van een grondlaag is in vele gevallen een noodzake-
lijke voorwaarde om mooi schilderwerk te bekomen. Een grondlaag 
neemt niet enkel de zuiging van de ondergrond weg, ze verhindert 
ook dat bepaalde verontreinigingen of herstelde plaatsen doorslaan 
in de afwerklaag. 

Ondergronden die reeds geschilderd en nog in goede staat zijn, 
kunnen rechtstreeks overschilderd worden met een eindlaag. Op 
oude verflagen van twijfelachtige kwaliteit of op matte verven is 
het aangewezen om steeds een grondlaag te plaatsen. Dit biedt het 
meest garantie op een geslaagd eindresultaat.

Welke grondlaag wanneer gebruiken ?

BISOL EPOFIX EPOMUR ISOL PRIMER

GRONDLAGEN VOOR   SPECIFIEKE TOEPASSINGEN 

Toepassingen

Sterk isolerende grondlaag 
voor binnenmuren en plafonds. 
Voornaamste toepassingen op 

pleisterwerk en gipskarton.

2-componenten kleurloze fixeerlaag 
voor verpoederde ondergronden

2-componenten dekkende grondlaag 
voor moeilijke ondergronden zoals 
vochtige ruimtes, muren met zware 

vervuiling,…

Kleurloze voorstrijk als grondlaag 
onder vlies of behang

Belangrijkste 
eigenschappen

Isoleert vlekken, fixeert licht 
verpoederde ondergronden.

Sterk fixerend, reukloos. Uitstekend 
waterbestendig.

Isoleert de ondergrond uitstekend 
zodat een perfecte afwerking 

mogelijk is. Fixeert licht verpoederde 
ondergronden. Uitstekend 

waterbestendig.

Neemt de zuiging van de ondergrond 
weg waardoor het behangen vlotter 

verloopt

verbruik 8-12 m²/l 10-15 m²/l 8-12 m²/l 8-12 m²/l
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INITIO OPTIPRIM TOPPRIM

INSTAPLIJN OPTI-LIJN TOP-LIJN

Toe- 
passingen

Grondlaag onder 
Initio muurverf. Voor 

toepassingen in 
bergplaats, traphal, 

garage, …

Grondlaag voor 
binnenmuren en plafonds. 
Geschikt voor pleisterwerk, 

gipsplaten, beton, 
cementering, kunststoffen en 
geschilderde ondergronden.

Grondlaag voor binnenmuren 
en plafonds. Geschikt voor 

pleisterwerk, gipsplaten, beton, 
cementering, kunststoffen en 
geschilderde ondergronden.

Belangrijkste 
eigen- 

schappen

Isoleert 
inzuigingsverschillen

Gemakkelijk verwerkbaar, 
verkrijgbaar in alle kleuren, 

isoleert inzuigingsverschillen.

Gemakkelijk verwerkbaar, 
verkrijgbaar in alle kleuren, 

isoleert inzuigingsverschillen
Lage glans en hoge dekkracht 
waardoor perfecte afwerking 

mogelijk is.
Voldoet aan Europees Ecolabel

verbruik 7-11 m²/l 7-11 m²/l 7-11 m²/l

BISOL EPOFIX EPOMUR ISOL PRIMER

GRONDLAGEN VOOR   SPECIFIEKE TOEPASSINGEN 

Toepassingen

Sterk isolerende grondlaag 
voor binnenmuren en plafonds. 
Voornaamste toepassingen op 

pleisterwerk en gipskarton.

2-componenten kleurloze fixeerlaag 
voor verpoederde ondergronden

2-componenten dekkende grondlaag 
voor moeilijke ondergronden zoals 
vochtige ruimtes, muren met zware 

vervuiling,…

Kleurloze voorstrijk als grondlaag 
onder vlies of behang

Belangrijkste 
eigenschappen

Isoleert vlekken, fixeert licht 
verpoederde ondergronden.

Sterk fixerend, reukloos. Uitstekend 
waterbestendig.

Isoleert de ondergrond uitstekend 
zodat een perfecte afwerking 

mogelijk is. Fixeert licht verpoederde 
ondergronden. Uitstekend 

waterbestendig.

Neemt de zuiging van de ondergrond 
weg waardoor het behangen vlotter 

verloopt

verbruik 8-12 m²/l 10-15 m²/l 8-12 m²/l 8-12 m²/l
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Gebruik in normale omstandigheden Optiprim of Topprim als 
grondlaag.

Kies voor Bisol of Epomur indien de ondergrond zwaar vervuild is 
of nog lichte sporen van verpoedering vertoont. 

Epomur kan ook toegepast worden als grondlaag op gestructu-
reerd vinylbehang of op muren in vochtige ruimtes, … Laat je steeds 
adviseren door je winkelier bij dergelijke ondergronden.

Tip: laat de grondlaag indien mogelijk aankleuren in 
hetzelfde kleur van de eindlaag

Na droging van de grondlaag worden eventuele voegen of aanslui-
tingen met deurlijsten of plafond afgedicht met Bostokit. Dit is een 
acrylaat kit die snel overschilderbaar is en weinig krimpt.

Epofix-Optiprim : de ideale combinatie voor pleisterwerk 

Bij het verwijderen van afplakband op recent geschilderde muren 
komt het regelmatig voor dat de verf loskomt van de ondergrond. 
Dit komt vooral door het gebrek aan samenhang van pleisterwerk. 

Het probleem stelt zich vaak waar een vers afgewerkte verflaag 
afgeplakt wordt zoals in binnenhoeken, boven plinten, onder kroon-
lijsten of tussen 2 verschillende kleuren.

Om ervoor te zorgen dat de hechting van het watergedragen verf-
systeem voldoende is, behandel je het pleisterwerk best voor met 
Epofix. Hierdoor wordt de ondergrond stevig gefixeerd waardoor je 
een uitstekende hechting bekomt met Optiprim. Niet de hele muur 
of het volledige plafond hoeft voorbehandeld te worden met Epofix. 
Het volstaat meestal om Epofix enkel aan te brengen op de af te 
plakken zones (bv. scheiding tussen 2 kleuren)

Hoe ga je te werk ?

Meng beide componenten van Epofix grondig tot je een homo-
geen mengsel bekomt. Eens het mengsel is klaargemaakt, moet het 
binnen het uur worden opgebruikt. 

Breng het mengsel ruim aan met een kwast op de zones die 
later afgeplakt worden. Zorg dat het pleisterwerk goed verzadigd 
wordt, werk dus niet te snel. Epofix kan reeds na een zestal uur met 
Optiprim overschilderd worden

kitten van voegen, 
barsten en spleten
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Tips : 

• Gebruik voor het afplakken steeds aangepaste tape zoals  
 de witte tape voor vers schilderwerk. Hoe smaller de tape,  
 hoe minder kans op meetrekken van de verf, voor plafonds  
 is bredere tape beter.
• Verwijder de tape zo vlug mogelijk na het schilderen. Hoe  
 langer de tape blijft hangen, hoe moelijker het wordt om  
 deze te verwijderen zonder schade aan het schilderwerk.

DE AFWERKING4

Na de nodige voorbereidingen en de grondlaag plaats je de afwer-
kingslaag in de gekozen verf.

Afwerking met de eindlaag

De gekozen verf breng je in 2 lagen aan met een kwast (om af te 
boorden) en rol. Zorg voor een kwaliteitsrol omdat dit in grote mate 
het uiteindelijke uitzicht bepaalt. 

• Roer de verf vooraf grondig op en giet een hoeveelheid over in 
een verfbakje met rooster.

• Schilder eerst met een kwast de randen van de muur of het 
plafond.

• Dop de rol in de verf en rol enkele malen over het rooster om de 
verf gelijkmatig te verdelen op de rol. Zo voorkom je ook dat de 
verf van de rol druipt tijdens het schilderen.

• Breng eerst enkele verticale stroken verf aan naast elkaar en ga die 
dan verdelen door te kruisen (horizontaal rollen en dan weer verti-
caal). Werk in vlakken van ongeveer 1m² en rol steeds uit in het 
vorige geschilderde vlak.

• Zorg ervoor dat de ruimte na het schilderen goed geventileerd 
wordt.

• Wacht minimum 6 uur om een tweede laag aan te brengen. Nog 
beter is om de tweede laag pas de volgende dag aan te brengen. 

• Na de eerste laag hoef je het materieel niet te reinigen, steek de 
natte verfrol en kwast in een afgesloten plastic zak. ’s Anderen-
daags kun je er zo weer mee aan de slag.
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• Breng op dezelfde manier een tweede laag aan, verwijder plak-
band tijdens het drogen van de verf en reinig het materiaal onmid-
dellijk na gebruik met water en zeep.

Tips : 
• Indien je zowel plafond als muren schildert, werk dan  
 eerst het plafond af alvorens aan de muren te beginnen.
• Schilder steeds van het licht weg als je een plafond schil- 
 dert. Werk ook steeds in de breedte en niet in de lengte.
• Wees niet te zuinig met verf. Probeer het verbruik te  
 respecteren dat aangegeven staat op het etiket. Zo  
 vermijd je storende aanzetten of vlekken in het schilder- 
 werk en bereik je voldoende dekkracht.

Muur schilderen

Plafond schilderen
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VOCHTIGE BINNENMUREN5

Heel wat woningen hebben te kampen met vochtproblemen. Voch-
tige binnenmuren kunnen veel schade veroorzaken aan bouwma-
terialen en verf. Schimmelvorming, muffe lucht en het aantrekken 
van ongedierte zorgen voor een ongezond binnenklimaat. Vocht-
problemen in muren veroorzaken ook warmteverlies waardoor de 
isolatiewaarde van de woning zakt. Genoeg redenen dus om vocht-
problemen binnenshuis meteen aan te pakken.

Sommige vochtproblemen kunnen niet met verf opgelost worden. 
Meestal zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig om de 
problemen te verhelpen. Een goede verluchting en het plaatsen 
van een efficiënte ventilatie zijn steeds een eerste stap in de goede 
richting. 

Hieronder vind je de verschillende mogelijke vochtproblemen met 
hun kenmerken, de oorzaken en hoe je die moet behandelen

 Opstijgend grondvocht 

Kenmerken

Vochtschade aan de onderste boord van de muur tot 0,5 à 1 m 
hoogte: zoutuitbloedingen, pleisterwerk dat loskomt of verpoedert, 
loszittend behang, bruine vochtkringen, vorming van schimmels op 
verf of onder behang, …

Mogelijke oorzaken

• ontbreken van grondwaterwering (vooral bij oudere woningen).
• foutief geplaatste grondwaterwering.
• onderbrekingen in de grondwaterwering.
• overbrugging van de grondwaterwering.

Oplossing

• Ofwel plaatsen van een nieuwe of herstellen van de bestaande 
grondwaterwering. 

• Ofwel plaatsen van een vochtbarrière met Dryzone: emulsiegel die 
in de muur gespoten wordt en zorgt voor een waterafstotende 
laag.

De muur mag pas geschilderd worden na volledige uitdroging.

Vraag voor deze systemen advies aan uw winkelier.

Dryzone
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 Condensatie 

Kenmerken

Schimmelvorming, vochtvlekken, muren staan nat vooral in koude 
periodes.

Komt vooral voor in keuken, badkamer of onverwarmde ruimtes (bv 
slaapkamer)

Mogelijke oorzaken

• Te weinig of ontbreken van ventilatie 
• Koude muurvlakken (koudebruggen)
• Te lage temperatuur in combinatie met hoge luchtvochtigheid
• Te veel vochtproductie zonder verluchting (keuken, badkamer, 

wasplaats, slaapkamer, …)

Oplossing

• Zorg dagelijks voor voldoende verluchting en verbeter de venti-
latie (bv. door ventilatieroosters te plaatsen).

• Verminder de vochtproductie indien mogelijk en verhoog de 
kamertemperatuur.

• Muren thermisch isoleren (vraag advies aan uw winkelier).

Verwijder de schimmels met verdund bleekwater (verdunnen tot 
ongeveer 6°). Verwijder eventuele zoutuitslag met een harde borstel. 
Schilder de muur in een droge periode met een kwalitatieve zijde-
glanzende verf zoals Optisatin. 

 Regendoorslag 

Kenmerken

• Vochtige plaatsen op de binnenkant van buitenmuren bij veel of 
zware regen.

• Uitsluitend op muren aan de regenkanten.
• Muren van schoorsteen

Mogelijke oorzaken

• Slagregen op gevels zonder spouw
• Waterinfiltratie via barsten of ondichte voegen
• Mortelresten in de spouw 
• Volle spouwmuurisolatie
• Schoorsteen zonder deksteen
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Oplossing

• Bij schade aan buitenmuren : herstellingen uitvoeren : voegen 
afdichten, barsten opvullen, …

• De buitenkant van de muren behandelen (Bosscryl, Sublimat of 
kleurloze afwerking met Silox).

• Deksteen plaatsen.

 Lekken 

kenmerken

• waterinfiltratie
• vochtplekken op binnenmuren

Mogelijke oorzaken

• kapotte dakbedekking
• verstopte afvoerleiding
• schade aan dakgoten
• gesprongen leidingen

Oplossing

• De juiste bouwkundige oorzaak achterhalen en deze (laten) 
herstellen.

• De muren kunnen na droging geschilderd worden, uitgedroogde 
vochtvlekken vooraf isoleren met Bisol.
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VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS6

• Zorg indien mogelijk voor preventief onderhoud van je schilder-
werk en wacht dus niet tot de verf begint af te pellen. Vraag aan je 
winkelier naar de gemiddelde levensduur van het gekozen verfsy-
steem en zorg dan voor regelmatig onderhoud.

• Opteer zoveel mogelijk voor watergedragen verfsystemen. Deze 
zijn veel minder belastend voor het milieu en zijn minder schade-
lijk voor de gezondheid. 

• Zorg bij binnenschilderwerk steeds voor voldoende verluchting na 
het schilderen.

• Vermijd rechtstreeks contact met verf, zeker indien het om solvent-
gedragen verf gaat. Draag handschoenen bij het schilderen van 
solventverven of 2-componenten producten.

• Was je kwasten niet uit als je je werk onderbreekt. Rollen en 
kwasten van watergedragen producten kunnen enkele dagen in 
een plastic zak bewaard worden op een koude plaats (eventueel 
in de ijskast). Kwasten en rollen met solventgedragen verf kunnen 
enkele dagen bewaard worden door ze goed af te sluiten met 
aluminiumfolie.

 Verfrestjes en solventen 

• Giet verfrestjes van solventverf zoveel mogelijk in kleinere potjes. 
Te veel lucht in de pot veroorzaakt velvorming. Hoe minder lucht 
in de verpakking, hoe langer de verf kan bewaard worden. 

• Indien je oude verf met een vel wenst te hergebruiken, snij dan het 
vel los en verwijder het. Het is ook aangewezen om de verf vooraf 
te zeven om brokjes in het schilderwerk te vermijden. Gebruik 
hiervoor een verfzeefje of een nylonkous.

• Laat lege verpakkingen van verf goed uitlekken (omgekeerd 
plaatsen of uitborstelen of –schrapen) voor je ze weg brengt.

• Druk lege metalen bussen zo veel mogelijk dicht en schuif plas-
tieken emmers in mekaar.
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• Sluit na het schilderen de pot goed af. Door bij solventverven de 
verpakking even ondersteboven te houden wordt de sluitrand 
afgesloten van de lucht.

• Zet de datum op de bus en vermeld de ruimte waarvoor je de verf 
gebruikt hebt. In geval van overgegoten verf zet dan ook de verf-
soort op de bus. Dit vergemakkelijkt eventuele bijbestellingen.

• Stockeer verf koel, doch vorstvrij. Verf die bevroren geweest is, kan 
niet meer gebruikt worden. De meeste verven kunnen minstens 3 
jaar bewaard worden. 

• Gooi vervuilde white spirit of ander solventen niet weg. Laat het 
vuil bezinken, na enige tijd wordt het bovenste gedeelte terug 
helder en kan afgegoten worden. Deze white spirit is perfect bruik-
baar als reinigingsmiddel voor je materiaal.

• Gebruik geen white spirit om je handen schoon te maken. White 
spirit trekt door de huid en droogt die huid. Gebruik een specifiek 
handreinigingsmiddel.
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 Wegbrengen van verfoverschotten 

• Verfresten waar men geen blijf mee weet horen niet thuis bij het 
gewone huisvuil en zeker niet in de gootsteen. Geef deze mee met 
het klein gevaarlijk afval.

• Giet nooit solventresten in de gootsteen of het riool. Dit kan zelfs 
ontploffingsgevaar opleveren. Dit is klein gevaarlijk afval en hoort 
thuis in het containerpark.

• Een rol perfect uitwassen is een tijdrovende bezigheid die grote 
hoeveelheden solvent of waswater vereist. De rol laten opdrogen 
en dan verwijderen als afval is minder schadelijk voor het milieu.

De hier voorgeschreven systemen van BOSS paints waarborgen volgens onze jarenlange ervaring 
het beste resultaat. 

Indien je één of meerdere producten vervangt door producten van andere verffabrikanten is het 
resultaat niet gegarandeerd (zelfs al zijn die vergelijkbaar, dan nog kunnen er ongewenste neven-
werkingen optreden).
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