
VERFTIP 06 
HOUT BINNEN KLEUREN EN VERNISSEN
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Een transparante afwerking voor hout binnen zorgt ervoor 
dat de originele houtkleur en tekening bewaard blijft en zelfs  
geaccentueerd wordt.  Bovendien zorgt de afwerking ervoor dat 
het hout goed onderhoudbaar wordt.  Naast de volledig kleurloze 
vernissen heb je ook keuze uit een gamma houtkleurmiddelen die je 
onder de vernis kan aanbrengen of gekleurde vernissen die het hout 
zowel kleuren als beschermen.

VOOR JE BEGINT

 Welke afwerking kiezen ? 

Overzicht van de vernissen en houtkleurmiddelen voor binnen.

product toepassing voornaamste  
eigenschap

verbruik 
in m²/l kleuraanbod

WOODLOOK Kleurvernis voor hout 
binnen.  Geschikt voor 

zowel nieuw hout als reeds 
behandeld hout.  Voor 
meubeltjes, wand- en 

plafondbekledingen. Ook 
geschikt voor het opfrissen 

van vergeeld, gevernist 
hout.

Waterverdunbaar, 
éénpotsysteem: 

gelijktijdig kleuren en 
vernissen. Structuur van 
het hout blijft bewaard.

10-13 25 vaste 
kleuren

HOUTBEITS
Kleurbeits voor 

onbehandeld hout binnen.  
Ook voor grotere vlakken 

zoals parket, deuren, 
meubels, trappen,…  Wordt 

nadien afgewerkt met 
water- of solventgedragen 

vernis.

Op solventbasis, 
eenvoudig aan te 

brengen, accentueert de 
houttekening.

25-30 25 vaste 
kleuren

Houtkleurmiddelen
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product toepassing voornaamste  
eigenschap

verbruik 
in m²/l kleuraanbod

VERNI-
COLOR Kleuren en gelijktijdig 

slijtvast beschermen van 
parket of meubeltjes. Zowel 
voor onbehandeld als reeds 

gevernist hout.

Op solventbasis, 
éénpotsysteem; 

gelijktijdig kleuren en 
vernissen. Krasvast.

12-20 5 houtkleuren

WOCA 
PANEL 
WHITE Specifiek voor het terug 

opfrissen van vergeeld 
naadhout (plafond- en 

wandbekleding, deuren,…)

Watergedragen, 
voorkomt vergeling van 

het hout.
10-12 Wit en extra 

wit

WOCA  
WERKBLAD-

OLIE

Onbehandelde of eerder 
met olie behandelde/
geschuurde houten 
oppervlakken zoals 

keukenwerkbladen en 
interieurmeubels

Zorgt voor een water- en 
vuilwerend oppervlak. 

Voor donkere 
houtsoorten zoals 
mahonie, merbau 
en teak gebruik je 

Werkbladolie naturel, dit 
geeft een warme, diepe 

gloed. 
Voor lichte houtsoorten 

zoals es, eik, beuk, 
esdoorn, berk en grenen, 

gebruik je bij voorkeur 
Werkbladolie wit, 

hierdoor kirjgen houten 
oppervlaktes een mooie 

lichte gloed.

12-14 wit en naturel
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Vernissen

Onbehandeld hout is poreus en wordt na verloop van tijd vuil.  
Door het hout te voorzien van een degelijke beschermlaag wordt 
het beter onderhoudbaar en blijft het egaal van kleur. Een kleurloze 
bescherming met vernis zorgt ervoor dat het natuurlijke karakter 
van het hout zeer goed tot zijn recht komt. Op gevernist hout kun 
je de meeste vlekken en vervuilingen eenvoudig afwassen. 

Vernissen bestaan in diverse glansgraden, maak je keuze op basis 
van je persoonlijke voorkeur. Voor het vernissen van parket en 
trappen is niet alleen het type vernis belangrijk voor een lange  
levensduur, maar ook de totale laagdikte van de vernislagen. Wees 
dus niet te spaarzaam bij het aanbrengen van vernis op plaatsen 
die aan slijtage onderhevig zijn.
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product toepassingen voornaamste 
eigenschappen

oplos- 
middel

verbruik in 
m²/l

VERNIDUR
Allerhande hout binnen: 

deuren, ramen, meubelen, 
wanden,…

Ook op parket of 
plankenvloer bij lage 

belasting (bijv. slaapkamer)

Snel drogend en 
gemakkelijk verwerkbaar 12-16

VERNI- 
THANE Slijtvast afwerken van 

parket en houten vloeren.  
Eveneens geschikt voor 
werkbladen of meubilair 

(kasten, tafels, stoelen, …).

Hoge slijt- en 
krasvastheid.  Goed 
onderhoudbaar en 

verkrijgbaar in 3 
glansgraden: mat, 
zijdeglanzend en 

glanzend.

13-18

ESSENCE 
ACTIVE Slijtvaste vernis voor 

parket en houten vloeren 
die intensief gebruikt 

worden.  Ook geschikt voor 
deuren, houten trappen 

of meubelen. Ook toe 
te passen als slijtvaste 

afwerking op geschilderde 
ondergronden.

Hoge slijtvastheid en 
natuurlijk uitzicht.  Matte 

afwerking.
8-10

ESSENCE 
PURE

2-componenten vernis 
voor houtwerk binnen zoals 
vloeren en houten trappen 

die intensief gebruikt 
worden.  Ook geschikt voor 
houten trappen, deuren of 

meubelen.

Hoge slijtvastheid.  
Ultramat waardoor de 

bescherming zo goed als 
onzichtbaar lijkt en het 
natuurlijke uitzicht van 

het hout behouden blijft.

12-14

WOOD-
KEEPER

Voorbehandeling tegen 
vergeling van lichte 

houtsoorten binnen. Af te 
werken met Essence. Ook 
te gebruiken als voorstrijk 
tegen barstvorming van 

hout buiten. Af te werken 
met Woodacryl in lichte 

kleuren.

Houdt vergeling van 
lichte houtsoorten 
binnen tegen, zoals 
naaldhout en beuk 

(geen eik).

Verhindert de 
barstvorming 
en verlengt de 

buitenduurzaamheid 
van hout (alle 

houtsoorten) indien 
afgewerkt met lichte 
Woodacryl kleuren.

8-12
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VERFSYSTEMEN1

Voorbereiding

- De ondergrond moet voldoende droog zijn en vrij van vet,  
(boen)was, vuil  en andere onzuiverheden.

- Schuur het onbehandelde hout steeds in de richting van de hout-
vezel (schuurpapier nr. 180-220) en ontstof grondig. Schuur alles 
met dezelfde korrel, zo bekom je  een egale kleuring.

- Stop naden, nagelgaten en verstekken op met Woodfiller of 
Kneedbaar hout in het kleur van het houtkleurmiddel, of zo sterk 
mogelijk benaderend.

Voor het kleuren en vernissen van parket en houten vloeren 
verwijzen we naar verftip 10 Parketbehandeling.

 1.1 Hout kleuren 
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Houtbeits

Houtbeits is een dun houtkleurmiddel dat in het hout dringt en 
kan je dus enkel toepassen op onbehandeld hout. Wil je gevernist 
of geolied hout kleuren, kies dan voor een behandeling met  
Woodlook, Vernicolor of Woca Panel white. Je kunt ook de aanwezige 
vernis- of olielagen integraal verwijderen door deze af te bijten of 
weg te schuren en daarna het hout kleuren met Houtbeits.

Werkwijze Houtbeits

- Schuur het hout met fijn schuurpapier (180-220) en ontstof 
grondig.

- Roer de Houtbeits vooraf grondig op.
- Breng Houtbeits aan met een platte verniskwast in de richting van 

de houtvezel tot verzadiging van het hout.  
- Veeg aanstonds de nog natte Houtbeits af met een propere vod 

(bv. absorberend papier Scottrol).  Veeg af in de richting van de 
houtvezel. De houttekening wordt op die manier geaccentueerd.

- Werk vlak per vlak af (aanbrengen en afvegen) en ververs regel-
matig de vodden.

- Laat de beits 24 uur drogen en verwijder daarna de opgerichte 
houtvezels door zeer lichtjes te schuren met schuurpapier nr. 
240-280 of met een schuurmatje.

- Werk af met een vernis naar keuze (bv. Vernithane), volgens de 
toepassing (zie ook bij hout vernissen).

beitsen van hout 
binnen
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Werkwijze

1 2 3

654
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Vernicolor

Werkwijze Vernicolor

- Roer de Vernicolor grondig op.
- Breng op onbehandeld hout 2 lagen aan met een platte vernis-

kwast en verdeel deze goed.  Op zuigende houtsoorten (naald-
hout) mag je de eerste laag Vernicolor ongeveer 5 % verdunnen 
met white spirit

- Op gevernist hout dat nog in goede staat is, volstaat het om het 
vernis wat op te schuren (korrel 150-180) en af te werken met één 
laag Vernicolor.

Woodlook

Op reeds behandeld hout

- Reinig de ondergrond grondig met water en Formule MC Neutral 
en schuur de oude lagen mat met schuurpapier (korrel 150-180).  

- Breng een laag onverdunde Woodlook aan in de richting van de 
houtvezel en verdeel het product zo egaal mogelijk.  Gebruik hier-
voor een zachte, platte kwast.

- Werk vlak per vlak af.
- Afhankelijk van het gewenste effect, kan je al dan niet een tweede 

laag aanbrengen.

Op ondergronden die belast worden, zoals een trap, houten vloer of 
een tafelblad, zijn bijkomende vernislagen noodzakelijk.   Werk in dit 
geval de Woodlook af met 2 à 3 lagen Bona Traffic. 

3

6
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Woodlook is een transparant gekleurde finish die een reinigbare film vormt na droging.  Het bekomen 
kleureffect is afhankelijk van het aantal en de dikte van de lagen maar vooral van de ondergrond.   
De kleur,  de zuiging en de houtsoort bepalen grotendeels het eindresultaat. Bepaalde onder-
gronden of houtsoorten kunnen ook verkleuring in de Woodlook veroorzaken.  Plaats, indien moge-
lijk, steeds vooraf een kleurstaal op de ondergrond om het effect te beoordelen.

Werkwijze Woodlook op onbehandeld hout

- Verdun de nodige hoeveelheid Woodlook ongeveer 10% met 
water en roer grondig op.  Breng het product lijvig aan met een 
zachte platte kwast in de richting van de houtvezel.

- Behandel bij planchetten nooit meer dan 3 à 4 planken tegelijk om 
overlappingen te vermijden.

- Schuur na 24 uur de opstaande houtvezeltjes lichtjes af (schuurpa-
pier nr. 220) en verwijder het stof.

- Breng nu een  tweede, onverdunde laag Woodlook aan op 
dezelfde wijze als de eerste laag.

Voor afwerking met donkere kleuren breng je beter eerst een kleur-
loze laag Woodlook aan.  Verdun de niet aangekleurde Woodlook 
ongeveer 10% met water.  Na droging van deze kleurloze grond-
laag breng je een laag onverdunde en aangekleurde Woodlook aan.

Woodlook 
aanbrengen
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WOCA Panel White

WOCA Panel White is een watergedragen, wit gekleurde finishlaag 
voor het ophelderen van reeds verkleurd of vergeeld hout.  Panel 
White wordt vooral toegepast op houten plafonds, wanden, deuren 
en ramen in licht hout.  Het product is niet geschikt voor houten 
vloeren.

Werkwijze

- Reinig het hout met WOCA intensiefreiniger (1 deel intensiefrei-
niger op 40 delen water), spoel na met zuiver water en laat het 
oppervlak volledig drogen.

- Matteer het oppervlak met een Scoth Brite schuurspons.
- Roer Panel White goed op en breng aan in een dunne, egale laag.  

Werk in de lengterichting van het hout.  Behandel 1 à 2 planken 
per keer over de volledige lengte om overlappingen te vermijden.

- Indien nodig kan na een droging van minimum 4 uur nog een 
tweede laag aangebracht worden.
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 1.2 Hout vernissen 

Voorbereiding

- De ondergrond moet voldoende droog en vrij zijn van vet,  
(boen)was, vuil  en andere onzuiverheden.

- Was vettig hout (bv. in keukens) af met Formule MC of met white 
spirit alvorens te schuren.

- Onbehandeld hout: het hout droog schuren in de richting van de 
houtvezel (schuurpapier nr. 180-220).

- Reeds gevernist hout: nat schuren met waterschuurpapier nr. 240 
en daarna afwassen met spons en Formule MC neutral.

Vernidur / Essence Active

- Breng de vernis ruim aan met een platte kwast of met een rol in 
2 à 3 lagen. 

- Wacht steeds minimum 5 uur en schuur telkens lichtjes tussen de 
lagen (korrel 240 of met Scotch Brite schuursponsje).

Vernithane

- Roer de Vernithane grondig op en laat even staan.
- Breng aan met een platte kwast en verdeel de vernis goed.   

Voor grotere oppervlaktes is een mohairrol eveneens geschikt. 
- Laat de eerste laag 24  uur drogen en schuur lichtjes met schuur-

papier nr. 220.
- Werk af met een tweede laag Vernithane.
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Essence Pure

- Meng de 2 componenten homogeen met elkaar in de juiste 
verhouding (10:1).  Voor een ideale mix, giet B component lang-
zaam in A component onder stevig roeren.

- Laat het mengsel 10-20 minuten staan om de componenten de 
mogelijkheid te geven met elkaar te reageren. 

- Breng de vernis aan met een kwast of met een Anza viltrol in 
2  lagen.  Laat 4 à 5 uur tussen beide lagen en schuur tussenin 
lichtjes met korrel 220.
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Woodkeeper

De ondergrond moet droog, proper en vrij van vetten, (boen)was en 
andere onzuiverheden zijn.

Onbehandeld nieuw hout:

Ontvet grondig en schuur daarna met fijn schuurpapier (korrel 
150-180) in de richting van de houtvezel, ontstof grondig en breng 
1 laag Woodkeeper aan met kwast of rol.

Reeds vergeeld hout:

Schuur grof en grondig tot op het gezonde hout (korrel 60-80, 
daarna 150-180). Ontstof en breng 1 laag Woodkeeper aan met 
kwast of rol.

Afwerking:

Werk af met watergedragen vernis Essence Original voor een  
minimale verkleuring.

 1.3 Oliën van meubels en werkbladen 

Woca Werkbladolie

Schuur het onbehandelde hout glad met schuurpapier korrel 180 
en ontstof het.

Bevochtig het hout met Woca Intensiefreiniger ( 
1 deel op 40 delen water).

Roer de Woca Werkbladolie goed op net voor gebruik en breng 
een egale laag aan op het hout met een verniskwast.

Wacht 20 à 30 minuten om de olie in het hout te laten dringen (bij 
een temperatuur van 20 °C).

Wrijf de olie daarna in met een scrubbie-set of een polierblokje. 
Verwijder de overtollige olie met een niet pluizende doek.

Herhaal de behandeling op sterk zuigende oppervlakken. Na 24 
uur is de olie uitgehard.
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Woca Natuurzeep

Gewoon onderhoud van geoliede oppervlakken

• Woca Natuurzeep  is ideaal voor het reinigen en onderhouden van 
geoliede oppervlakken.

• Deze kwaliteitszeep dicht de poriën van het hout en beschermt 
het tegen water en vuil.

• Natuurzeep wit gebruik je voor wit geoliede oppervlakken.
• Natuurzeep naturel voor oppervlakken die met Werkbladolie 

naturel behandeld zijn.

Werkwijze Natuurzeep

Schud de flacon of spray krachtig voor gebruik.
Verstuif de Natuurzeep op het oppervlak.
Wrijf na met een pluisvrije doek.

Woca Werkbladgel

Groot onderhoud van geoliede oppervlakken

Woca Werkbladgel zorgt voor een vuil- en waterafstotend laagje op 
onbehandelde of eerder met Werkbladolie behandeld hout. 

Werkbladgel naturel geeft donkere houtsoorten een warme gloed, 
terwijl Werkbladgel wit het hout een mooie lichte gloed geeft.

Werkwijze Werkbladgel

• Schrob het oppervlak met een polierblok of scrubbie-set en Woca 
Intensiefreiniger (1 deel op 40 delen water). Spoel na, droog af en 
laat gedurende minstens 8 uur drogen. 

• Breng een egale maar dunne laag gel aan met een witte, rode of 
beige pad. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het opper-
vlak er gelijkmatig uitziet. Best in kleine stroken werken, aangezien 
de gel sneldrogend is.

• Wrijf alle overtollige gel van het oppervlak met een pluisvrije doek 
of absorberend papier. Herhaal de bewerking indien het oppervlak 
niet verzadigd lijkt na 4 à 6 uur.

• Laat het werkblad gedurende 4 à 6 uur drogen, hierna kan het 
voorzichtig in gebruik genomen worden. Indien mogelijk, contact 
met water vermijden gedurende de eerste 2 à 3 dagen. 



19



20

ALGEMENE BEMERKINGEN2

 2.1 Vlekken en verkleuringen 

Sommige houtsoorten bevatten kleurstoffen die vlekken kunnen 
veroorzaken. Typische voorbeelden zijn de houtsoorten merbau 
en afzelia, de kleurstoffen van deze houtsoorten zijn wateroplos-
baar. Indien je deze houtsoorten behandelt met een watergedragen 
afwerking zoals Woodlook, kunnen deze kleurstoffen zichtbaar 
worden in de verffilm.  

Behandel dergelijke houtsoorten beter met solventgedragen 
systemen en spoel op voorhand zoveel mogelijk kleurstoffen uit. 
Dit doe je best met water waaraan een scheut ammoniak is toege-
voegd. Spoel daarna grondig met zuiver water en laat uitdrogen.

Andere houtsoorten, zoals eik, verdonkeren sterk onder invloed 
van alkalische producten zoals ammoniak of vers pleisterwerk (bijv. 
gemorste resten). Er treedt onmiddellijk een donkerbruine verkleu-
ring op. Deze vlekken zijn terug te verwijderen met ontwerings-
water. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Strijk de vloeistof in op de te behandelen plaats.
- Laat enige tijd inwerken en spoel daarna zeer grondig na met 

zuiver water.
- Herhaal de behandeling indien nodig.
- Hout dat behandeld werd met ontweringswater kan je enkel 

afwerken met solventgedragen vernis.
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Verkleuring door licht

Alle houtsoorten worden donkerder bij belichting binnen. Nieuw, 
bijna wit naaldhout wordt na enige tijd geelbruin van kleur indien 
het niet behandeld wordt. Dit wordt nog duidelijker indien een deel 
van het hout enige tijd afgesloten geweest is van het licht. Om dit te 
vermijden, gebruik je best Woodkeeper.

Gezandstraalde eik

Bleek, al dan niet onbehandeld hout, is momenteel meer trendy dan 
antiek, donker gebeitst hout. Om die natuurlijke look terug te krijgen 
worden oude eiken meubelen vaak gezandstraald of gelucht-
gomd. De aanwezige lagen worden integraal verwijderd tot op het 
gezonde hout. Deze manier van werken zorgt echter ook voor een 
min of meer oneffen oppervlak dat veel poreuzer is dan voordien. 

In eik komen de looizuren als het ware bloot te liggen en dit mani-
festeert zich dikwijls als men dit gezandstraalde hout kleurloos wil 
vernissen met een waterverdunbare vernis. 

Als reactie met de vernis veroorzaken de looizuren een bruingele 
verkleuring. Vernis dergelijk hout liever niet met watergedragen 
vernissen, of plaats eerst een testvlak.

Ook deze verkleuringen kunnen terug worden uitgebleekt.  Vraag hiervoor advies bij je winkelier.
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 2.2 Kleuren van beuk 

Beuk is een houtsoort die een onregelmatige inzuiging vertoont. 
Kleur je beuk rechtstreeks met Houtbeits, dan verkrijg je een vlek-
kerig en storend effect.

Een aanvaardbaar resultaat op beuk bekom je als volgt: 

- Isoleer het beukenhout met een kleurloze en dunne laag alvorens 
te kleuren.

- In geval van Houtbeits: breng vooraf een laag Vernithane aan, 1 op 
1 verdund met white spirit.

- Laat 24 uur drogen, schuur lichtjes, en breng dan de Houtbeits aan 
zonder af te vegen.

- In geval van Woodlook: breng eerst een kleurloze en met 10 % 
water verdunde laag Woodlook aan. Laat 24 uur drogen en werk 
dan verder af met Woodlook.

- Deze werkwijzes geven meer kans op een mooie afwerking maar 
vormen geen garantie voor een vlekkeloos uitzicht. 
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 2.3 Boenwas 

Hout, al dan niet gekleurd met Houtbeits, kan je ook afwerken met 
boenwas 

Geboend hout kan je nadien niet meer vernissen. Vernis blijft niet 
hechten op boenwas en verwijderen lukt nooit helemaal volledig. 

 2.4 Houtworm 

Indien houtworm aanwezig is in het hout, behandel dit dan met 
Boleum Curatif en laat het enkele dagen uitdrogen alvorens je het 
verder behandelt. Boleum Curatif kan je ook preventief gebruiken 
tegen houtaantastende insecten. 
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VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS3

• 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).



VERFTIP 01 
PRAKTISCHE TIPS BIJ HET SCHILDEREN

VERFTIP 02 
BINNENMUREN EN PLAFONDS

VERFTIP 03 
SCHILDEREN VAN BUITENMUREN

VERFTIP 04 
SCHILDEREN VAN HOUT BINNEN

VERFTIP 05 
SCHILDEREN VAN HOUT BUITEN

VERFTIP 06 
HOUT BINNEN KLEUREN EN VERNISSEN

VERFTIP 07 
HOUTVEREDELING BUITEN

VERFTIP 08 
SCHILDEREN VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

VERFTIP 09 
SFEER EN KLEUR

VERFTIP 10 
PARKETBEHANDELING

VERFTIP 11 
BEHANGEN EN MUURSTICKERS KLEVEN



BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, B-8791 Beveren-Leie 
Tel +32 56 738 200, E-mail info@boss.be, www.boss.be
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