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SCHILDEREN VAN HOUT BINNEN
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Een mooi en duurzaam resultaat bereik je door vooraf een plan te 
maken en voldoende tijd uit te trekken voor de voorbereiding van 
de ondergrond en de keuze van de juiste verf.

VOOR JE BEGINT

Welke verf kies je?

Watergedragen lak of solventgedragen lak ?

Solventgedragen verven (alkydverven) waren vele jaren de enige 
keuze voor het schilderen van hout binnen.  Deze verven verwerken 
zeer gemakkelijk, geven een mooie strakke verffilm en zijn goed 
reinigbaar.  De meeste solventgedragen verven bevatten echter 
oplosmiddelen die de atmosfeer vervuilen. Ze hebben daaren-
boven een storende geur en houden gezondheidsrisico’s in bij lang-
durig gebruik.  Sinds begin 2010 legt de wetgeving het gebruik van 
solventen in gebouwenverven aan banden en bevatten solvent-
lakken nu veel minder schadelijke oplosmiddelen.  
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Watergedragen lakken bevatten minder solventen en zijn daar-
door iets milieu- en gezondheidsvriendelijker. De kans is echter 
groot dat bij het schoonmaken van het gereedschap heel wat water 
verbruikt wordt. Dit afvalwater kan in het riool terecht komen en 
watervervuiling veroorzaken, wat uiteraard te vermijden is. Waterge-
dragen lakken drogen sneller, waardoor er aangepast materiaal en 
oefening nodig is om een onberispelijk resultaat te behalen.  

Deze verftip helpt je de juiste producten te kiezen en geeft je tips 
voor een optimaal resultaat.
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WATERGEDRAGEN LAKKEN SOLVENTGEDRAGEN LAKKEN
Op basis van water: verdunnen van de verf  en  
reinigen van het materiaal met water.

Op basis van oplosmiddelen : verdunnen en reinigen 
met white spirit.

Minder gezondheidsrisico’s. Schadelijk voor de gezondheid.

Geen geurhinder tijdens en na het schilderen. Geurhinder.

Een gladde, effen afwerking bereik je met de juiste 
aanbrengmethode en materiaalkeuze.

Zeer goed vloeiend, geeft gladde afwerking na 
droging (geen borstelstrepen).

Droging wordt beïnvloed door temperatuur en 
vochtigheid.

Eenvoudig aan te brengen, weinig gevoelig aan 
temperatuur en vochtigheid.

Geen vergeling van de verf. Lichte kleuren kunnen vergelen in donkere ruimtes 
(bv. binnenkant van kasten en deurkozijnen).

Goed reinigbaar. Uitstekend reinigbaar.

Sneller droog en overschilderbaar. Droogt trager, je hebt dus meer tijd om een goed 
resultaat te behalen.

Meer m² per liter.

Juiste glans pas na een 2-tal weken zichtbaar.

 Matte, zijdeglanzende of glanzende afwerking ?

De keuze van de glansgraad hangt vooral af van jouw persoonlijke 
voorkeur.

Er is ook een rechtstreeks verband tussen reinigbaarheid en glans. 
De algemene regel is : hoe hoger de glans, hoe beter de reinigbaar-
heid van de verf.

- Hoogglanzende lak heeft een aparte uitstraling en geeft diepte 
aan het oppervlak. Voorwaarde is wel dat de ondergrond perfect 
effen is, kleine foutjes of oneffenheden worden geaccentueerd 
door hoogglanslak. Door het hoge bindmiddelgehalte zijn deze 
verven uitstekend reinigbaar.

- Zijdeglanzende lakken geven een discretere glans en zijn even-
eens zeer goed reinigbaar. Ze vormen een zeer goed compromis 
tussen mat en glanzend.

- Matte lakken verdoezelen veel oneffenheden in de onder-
grond maar zijn gevoeliger voor vervuiling en zijn minder goed 
reinigbaar.
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Overzicht van de belangrijkste lakverven voor binnen

HYBRIDE 
MAT PU

HYBRIDE 
SATIN PU

HYBRIDE 
GLOSS PU

INITIO LAK 
HYDRO

WATERGEDRAGEN LAKKEN

glans mat zijdeglanzend hoogglans zijdeglanzend

vloei    

droogsnelheid    

krasvastheid    

vlekresistentie    

verbruik / laag 
(m2/l)

10-15 10-15 10-15 10-15

De watergedragen Hybride PU-lakken en de solventgedragen 
Premium XS- lak zijn de absolute top in lakken. Ze combi-
neren een uitstekende verwerkbaarheid met een uitstekende vloei, 
voor een strak eindresultaat.  Deze reeks lakken zijn in alle kleuren 
verkrijgbaar en uitermate geschikt voor alle toepassingen waar een 
decoratief en duurzaam resultaat wordt verwacht.  De hoge vlekre-
sistentie en de uitstekende reinigbaarheid maken deze producten 
vooral geschikt voor binnendeuren, ramen, kastdeuren,…
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PREMIUM SATIN XS PREMIUM SOFT XS PU SATIN

SOLVENTGEDRAGEN LAKKEN

glans zijdeglanzend licht zijdeglanzend zijdeglanzend

vloei   

droogsnelheid   

krasvastheid   

vlekresistentie   

verbruik / laag 
(m2/l)

15-17 15-17 10-15
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PERSISTO SATIN HYDRO DUROSATIN BORDENVERF

WATERGEDRAGEN SOLVENTGEDRAGEN

glans zijdeglanzend zijdeglanzend halfmat

vloei   

droogsnelheid   

krasvastheid   

vlekresistentie   

verbruik / laag 
(m2/l)

10-15 10-15 8-12

Specifieke toepassingen

Voor specifieke toepassingen zijn er nog de Persisto Satin Hydro, 
Durosatin en Bordenverf.

- Persisto Satin Hydro is geschikt voor extra kras- en slijtvaste doel-
einden zoals stoelen en tafels, kasten, keukenfronten.

- Durosatin voor trappen en houten vloeren.
- Bordenverf is na volledige droging met krijt beschrijfbaar.

Een verfsysteem bestaat steeds uit volgende stappen :

- Voorbereiding en grondlaag

- Herstellen putjes en oneffenheden en afdichten van voegen en  
 spleten

- 1 of meerdere eindlagen

 Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kunnen één of  
 meerdere stappen wegvallen.
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Maak de ruimte schildersklaar voor je met de werken begint. Plak alle 
niet te schilderen delen zorgvuldig af en verwijder gordijnen, deur-
knoppen en deurplaatjes.  Bedek de vloer met afdekfolie, met oude 
doeken of karton.  

Tip: als je naast het schrijnwerk ook de muren wil schilderen, 
begin dan met het schrijnwerk. Afplakken gaat namelijk 
beter op geschilderd schrijnwerk dan op muren.

Denk ook aan je eigen gezondheid bij het gebruik van gevaarlijke 
producten of bij schuren:

- Draag bij intensief schuurwerk een stofmasker.

- Zorg steeds voor een goede ventilatie na het schilderen.

- Draag aangepaste bril en handschoenen bij het gebruik van   
 gevaarlijke producten zoals afbijtmiddelen en solventen.

 Ongeschilderd hout  

- Verwijder eventueel vuil, vet of andere onzuiverheden.  Gebruik  
 hiervoor de ontvetter Formule MC en spoel goed na met water.   
 Wacht tot het hout terug droog is voor je verder werkt. 

- Schuur het hout glad met schuurpapier nr 150 – 180.  Gebruik  
 een grovere korrel voor oneffen of onvoldoende geschaafd   
 hout (bv. nr 100 of 120).  Schuur steeds in de richting van  
 de houtvezel en ontstof met een doek of afstoffer.  
 Glad geschaafd hout of effen plaatmateriaal hoef je vooraf  
 niet te schuren.

- Breng een grondlaag Elastoprim Hydro (watergedragen   
 grondlaag) of Elastoprim (solventgedragen grondlaag) aan.

VOORBEREIDING EN GRONDLAAG1
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- Laat de grondlaag drogen en schuur het oppervlak met schuur- 
 papier nr 180 of met een schuurmatje om de opgerichte hout- 
 vezeltjes weg te werken. Ontstof met een borstel of met een licht  
 vochtige doek.

Plaatmaterialen (Triplex, Multiplex, OSB, hardboard, 
spaanderplaten,…)

De meeste plaatmaterialen (zoals fineer (Triplex, Multiplex), spaan-
platen, OSB, hardboard ea) kun je schilderen zoals massief hout.  
Worden de platen gebruikt als muurvlak, bijvoorbeeld als schei-
dingswand, dan kun je ze behandelen met een muurverfsysteem.  

Reinig gladde meubelpanelen zoals formica en melamine vooraf 
met Formule MC en een schuurspons.  Spoel na met zuiver water 
en breng daarna een hechtingslaag Omniprim Plus aan. Werk na 
droging af met een lak naar keuze.

Doorbloeding van inhoudstoffen

Sommige houtsoorten bevatten kleurstoffen die in water 
oplosbaar zijn.  Bij het schilderen met watergedragen verven 
kunnen deze kleurstoffen oplossen en vlekken veroorzaken in 
het schilderwerk.  Dit is onder andere het geval bij de hout-
soorten merbau, afzelia, padouk en tal van donkere tropische 
houtsoorten.  Breng in deze gevallen steeds 2 grondlagen 
aan, zeker indien je nadien afwerkt met een watergedragen 
lakverf.
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MDF

MDF staat voor Medium Density Fibreboard, een plaatmateriaal dat 
tot stand komt door zeer fijne en gedroogde houtvezels te mengen 
met lijm en te persen.  

MDF laat zich goed bewerken (zagen, frezen, boren,…) en splin-
tert niet. Daardoor is het geschikt voor tal van toepassingen, zoals 
kast(deuren), gordijnbakken, ladefronten,... 

Verfsysteem voor MDF

- Breng een laag Elastoprim Hydro aan met de kwast of rol.
- Wacht minimum zes uren, schuur lichtjes en breng een tweede  

laag Elastoprim Hydro aan.
-  Laat drogen, schuur terug lichtjes (korrel 220) en eindig met één  

à twee lagen afwerklak naar keuze.

Deze 2 grondlagen zijn noodzakelijk om te verhinderen dat  
kleurstoffen uit MDF zouden doorslaan in de verf.

Tip: De kopse kanten van MDF zijn zeer sterk zuigend. 
Behandel deze vooraf met  BRUSHFILLER.  Deze waterge-
dragen kwastplamuur vult goed, is snel en goed schuurbaar 
en geeft een strak eindresultaat. 

Tip: behandel steeds alle zijden van de MDF om krom-
trekken te vermijden.



14

 Geschilderd  hout in goede staat

- Reinig de oude verflagen met Formule MC Neutral en spoel   
 grondig na met water.  Vooral in keukens, op trapleuningen en  
 op deuren (bv. rond deurklinken) kunnen er vetsporen  
 aanwezig zijn op de oude verflagen. Vermijd irriterende   
 producten zoals ammoniak.  

- Schuur de verf bij voorkeur nat met waterproof schuurpapier   
 korrel 180-220. Je hoeft de verflaag niet volledig af te schuren.  
 Spoel goed na met zuiver water en droog de verflaag daarna   
 zoveel mogelijk af.  Laat uitdrogen alvorens verder te werken.  

- Voor schilderwerk in goede staat, is een grondlaag niet nodig.  
 Werk in dit geval rechtstreeks af met één of twee eindlagen.

 Geschilderd hout in slechte staat

- Controleer vooraf de hechting van de bestaande verflagen.   
 Doe dit met een eenvoudige hechtingstest.   

De hechtingstest

Maak met een scherp cuttermesje een 5 tal evenwijdige insnijdingen horizontaal en verticaal in de 
verffilm tot op de ondergrond.  Laat ongeveer 2 mm tussen de sneden.  Breng een goed klevende 
tape op het rastertje en druk stevig aan.  Verwijder de tape voorzichtig en controleer of er verf-
resten aan de tape blijven hangen.

Goede hechting: er komt niets los

Voldoende hechting: hoogstens enkele vierkantjes zijn losgekomen.

Slechte hechting: meer dan de helft van de vierkantjes komen los en de verflagen worden beter integraal 
verwijderd.
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- Verwijder verflagen die afbladderen of slecht hechten. 

 Het verwijderen van oude verflagen kan op verschillende   
 manieren gebeuren :

    - Afkrabben of afschuren met grof schuurpapier  
 (bv. korrel nr 60 of 80)

    - Afbranden met hetelucht verfafbrander (opletten bij ramen :  
 gevaar voor glasbreuk)

    - Afbijten met een geschikt afbijtmiddel zoals Paint’Off

- Geef het hout nadien nog een grondige schuurbeurt om het zo  
effen mogelijk te maken.

- Breng een grondlaag Elastoprim of Elastoprim Hydro aan.

Afbijten met afbijtmiddel Paint’Off doe je zo

- Breng het afbijtmiddel ruim aan op de te verwijderen verflagen.
- Laat het afbijtmiddel een tijdje inwerken op de oude verflagen en zorg er voor dat het afbijtmiddel 

niet opdroogt. Leg er eventueel nog een laagje boven.
- Verwijder de aangetaste verflagen zo goed mogelijk met een steekmes.
- Reinig het oppervlak grondig met water en spons tot alle resten verwijderd zijn.
- Laat het oppervlak voldoende drogen voor je verder werkt.

Paint’Off Instant -> Werkt snel. Herhaaldelijke bewerkingen kunnen nodig zijn voor het verwij-
deren van meerdere lagen.

Paint’Off Classic -> Werkt trager maar krachtiger. Verwijdert meerdere lagen in één handeling.
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Overzicht van de grondlagen voor het schilderen van hout binnen

deur schilderen met 
watergedragen 
grondlaag

deur schilderen met 
solventgedragen 
grondlaag

BRUSHFILLER ELASTOPRIM ELASTOPRIM 
HYDRO

toepassingen

Watergedragen 
borstelplamuur voor 

hout met grove poriën 
en alle houten lijstwerk, 

deurkozijnen.

Solventgedragen grondlaag 
voor onbehandeld of 

behandeld hout binnen en 
buiten.

Na gepaste voorbereiding 
toepasbaar op harde 

kunststoffen.

Watergedragen 
grondlaag voor 

onbehandeld hout, 
zowel binnen als 

buiten.

belangrijkste 
eigenschappen

Sneldrogend en zeer 
goed schuurbaar.

Elastisch, goed schuurbaar 
en gemakkelijk verwerkbaar.

Sneldrogend en goed 
schuurbaar.

verbruik (m2/l) 5 7 - 12 8 - 12
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HERSTELLEN PUTJES EN ONEFFENHEDEN EN  
 AFDICHTEN VAN VOEGEN EN SPLETEN2

- Vul eventuele nagelgaten, putten of andere oneffenheden op met 
een sneldrogende houtplamuur zoals Aguaplast Woodfinisher 
of RENOVATIEPASTA. Renovatiepasta is een polyesterplamuur die 
zeer snel droogt en die je al na korte tijd kunt schuren en over-
schilderen. Als je het hout kleurloos of transparant afwerkt, gebruik 
dan voor kleine herstellingen Woca Woodfiller in het kleur van het 
hout. Schuur na droging effen.

- Dicht alle voegen en spleten (bv tussen deurstijl en muur) af met 
BOSTOKIT. Deze acrylaatkit breng je aan met een kokerpistool 
en strijk je daarna effen met een natte vinger. Afhankelijk van de 
toepassing en de breedte van de voeg, zijn er nog tal van andere 
afdichtingskitten beschikbaar.

Renovatiepasta
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Overzicht van de mogelijke herstellingsproducten en kitten

WOCA 
WOODFILLER RENOVATIEPASTA AGUAPLAST 

WOODFINISHER

PLAMUREN

toepassingen Universele houtplamuur 
voor binnen.

2-componenten 
polyesterplamuur met 

verharder, voor binnen en 
buiten.

Vullen en effenen van 
allerlei oneffenheden met 
een maximum van 5 mm 

per laag.

belangrijkste 
eigenschappen

Goed verwerkbaar en 
goed schuurbaar.

Fijne korrel voor een 
gladde afwerking.

Zeer sterk, ideaal voor 
kleine reparaties rond slot 

of scharnieren.

Snel overschilderbaar.
Sneldrogend.

Snel schuurbaar.

Gemakkelijke en snelle 
verwerking.

Gemakkelijk schuurbaar.

Sneldrogend.

Aguaplast woodfinisher

Bostokit

3
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BOSTOKIT SILICONE SANITAIR BEGLAZINGSKIT  
SOUDAL TS

KITTEN

toepassingen Voegkit voor binnen. Afkitten van voegen in 
sanitaire en natte ruimtes. Beglazingsvoegen

belangrijkste 
eigenschappen

Zeer goed 
overschilderbaar, 

elastisch en weinig 
krimpend.

Niet overschilderbare, 
elastische 

siliconenmastiek.  
Zeer water- en 

schimmelbestendig.

MS polymeerkit, 
overschilderbaar en 

elastisch.  Krimpt niet. 
Goed waterbestendig, 

goede hechting.

DE AFWERKING3

Na de voorbereiding en de grondlaag, worden één of meerdere 
eindlagen aangebracht.

 Materiaalkeuze

-  Kies steeds voor kwaliteitskwasten of -rollen.  Voor grotere opper- 
 vlaktes zoals deurvlakken of kasten is een verfrol beter. Een kwast  
 is een betere keuze voor ramen of deuren met lijstjes.

-  Gebruik een ronde  kwast om te lakken.  Platte kwasten zijn beter  
 geschikt voor dunnere producten zoals vernissen of beitsen.

-  Pas ook de grootte van de kwast aan volgens de te schilderen   
 oppervlakte.
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deur schilderen met 
watergedragen 
eindlaag

deur schilderen met 
solventgedragen 
eindlaag

 Tips bij het aanbrengen van watergedragen of  
 solventgedragen lakken 

Schilder je met watergedragen lakken, dan hou je best rekening met 
een aantal tips voor een kwalitatief en duurzaam resultaat. 

Verwerken van watergedragen lakken

- Hou rekening met de omstandigheden (temperatuur, tocht,  
 vochtigheid,..

De droging van een watergedragen lak is veel meer onderhevig aan 
schommelingen van temperatuur en vochtigheid dan een solvent-
gedragen lak.

Bij hoge temperaturen droogt de verf een stuk sneller, bij hoge 
luchtvochtigheid en/of lage temperatuur droogt de verf heel lang-
zaam.  Vermijd daarom schilderen bij te hoge of te lage tempera-
turen en zorg tevens voor een tochtvrije ruimte. Soms kun je de 
omstandigheden wat aanpassen door bijvoorbeeld de ruimte extra 
te verwarmen (bij te lage temperatuur of te hoge vochtigheid).

 Aanbrengen van de verf 

- Breng de verf in twee onverdunde lagen aan met de kwast of rol.  

- Werk steeds een vlak af zonder tijdsonderbreking.

- Wacht minimum 6 uur tussen 2 lagen watergedragen lak. Bij 
 solventgedragen lak wacht je 16 à 24 uur voor je een tweede laag 
 aanbrengt.

Tip : Schilder je ’s avonds met solventgedragen lak, laat dan 
’s nachts het licht branden. Solventgedragen lakken hebben 
licht nodig voor een goede doordroging.

- Hou er rekening mee dat de verf pas volledig uitgehard is na één  
 week. Wees dus die eerste dagen extra voorzichtig met vers schil- 
 derwerk. Dit geldt zowel voor watergedragen als voor solvent- 
 gedragen verven.
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- Breng voldoende verf aan

Watergedragen lakken breng je dikker aan dan solventgedragen 
lakken.  Breng daarom eerst enkele stroken verf aan op het opper-
vlak.  Zet de stroken dicht tegen elkaar en ga de verf dan pas 
verdelen door te kruisen.  Werk niet meer bij eens de verf verdeeld 
is en de droging gestart.  Kies specifieke kwasten en rollen om een 
mooi strak oppervlak te bekomen.  

- Kies de juiste kwast en rol 

Gebruik kwasten met nylon of polyester haar.  (bijv. Anza Platinum 
Aqua, Chinex,…). Deze werden specifiek ontwikkeld voor het 
aanbrengen van watergedragen lakken.

Kwasten uit varkenshaar zijn minder geschikt voor het verwerken 
van watergedragen lakken.  

Voor grotere vlakken kan de verf ook met een rol worden aange-
bracht.  Doe dit met een Anza viltrol of een Aqua rol.

Anza Platinum Aqua

Anza Viltrol
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Het verwerken van solventgedragen lakken

- Stofinval vermijden

Solventgedragen lakken hebben een langere open tijd dan water-
gedragen lakken. Daardoor kan je langer in de verf werken en 
bijvoorbeeld gemakkelijker lopers wegwerken. Maar je hebt ook 
meer kans op stofinval.  

Om stofinval zoveel mogelijk te vermijden, hou je best rekening met 
enkele basisregels:

- Ontstof steeds met een licht vochtige doek na het schuren. Droog  
 nadien zoveel mogelijk af en laat het vlak voldoende uitdrogen  
 voor je verder werkt.

- Dweil en/of stofzuig de ruimte voor je schildert met lak en wacht  
 voldoende tijd voor je het schilderwerk aanvat, omdat er anders  
 nog teveel stof in het rond vliegt.

- Vermijd zoveel mogelijk tocht tijdens het lakken.

- Draag pluisvrije kleding.  

- Leg deuren plat op schragen om deze af te werken. Weet wel dat  
 liggende vlakken veel meer stof vangen dan verticale vlakken.

- Verf heeft warmte nodig om te drogen, zet echter de verwarming  
 niet te hard t.o.v. de omgevingstemperatuur. Warmte zorgt  
 immers voor luchtcirculatie en dus ook voor stofcirculatie.

- Beoordeel de glans niet te vroeg

Solventgedragen lakken hebben vlak na droging een hogere glans. 
De verf bereikt pas na een poos haar normale glans. Deze daling 
in glans heeft te maken met de chemische reactie die tijdens de 
droging plaatsvindt. Na twee à drie weken zal de lak zijn normale 
glans hebben.

- Hou rekening met de lichtinval

Solventgedragen lakken in lichte kleuren kunnen na verloop van 
tijd een lichte vergeling vertonen. Dit is eigen aan deze verf. De verf 
vergeelt sneller in het donker en door warmte, bv op een radiator.

De vergeling verloopt traag en valt niet op wanneer er geen refe-
rentiepunten zoals een geschilderde muur in dezelfde kleur zijn. Op 
bijvoorbeeld een radiator in een donkere gang zal de vergeling wel 
sneller opvallen.
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EXTRA AANDACHTSPUNTEN4

 Houtworm 

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal insecten die droog 
hout aantasten.  Het zijn kevers waarvan de larven er wormachtig 
uitzien en verantwoordelijk zijn voor de “wormgaten”.  De aanwezig-
heid van houtworm is te herkennen aan ronde gaatjes in het hout 
(meestal 1 à 2 mm).  Als de larven nog in het hout zitten, is er meestal 
vers boormeel aanwezig.

Behandeling van door houtworm aangetast hout

Behandel het hout met het kleurloze en wormdodende AQUA Multi 
als de worm reeds in het hout zit.    

Werkwijze

- Verwijder alle aanwezige verf- of vernislagen door schuren of   
 afbijten.

- Ontdoe het  aangetaste hout van vermolmde delen, vuil, stof en  
 eventueel boormeel. 

- Strijk het hout enkele malen in met Aqua Multi tot het verzadigd  
 is.  Gebruik bij voorkeur een platte kwast.  Het is nog efficiënter  
 om met een injectiespuit in de wormgaten te spuiten.

- Na minimum 2 dagen overschilder je met een verf naar keuze.

Preventieve behandeling

Schilder het hout rondom met enkele lagen verf of vernis. Zorg 
ervoor dat alle delen behandeld zijn.  Als je het hout liever niet schil-
dert, kun je het hout ook preventief insmeren met 1 à 2 lagen Aqua 
Multi.
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VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS5

• 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 verf- 
systeem 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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VERFTIP 02 
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SCHILDEREN VAN HOUT BUITEN
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