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Door de buitenmuren van je huis te schilderen kan het huis er 
terug fris en netjes uitzien, wat een aanzienlijke meerwaarde bete-
kent. Bovendien beschermt de verf tegen regen en atmosferische 
invloeden.  Het schilderen van buitenmuren vraagt wel enige kennis. 
Bereid de werkzaamheden daarom grondig voor, trek ruim de tijd 
uit voor het voorbereidende werk en kies enkel voor kwaliteitspro-
ducten. Deze geven de meeste garantie op een langdurige decora-
tieve bescherming.

De voorbereiding van de ondergrond is afhankelijk van de soort 
ondergrond en de toestand waarin die zich bevindt.

Inspecteer daarom zorgvuldig vooraf de te schilderen ondergrond. 
Zijn de muren vochtig? Zijn er losse delen aanwezig ? Hoeft het 
voegwerk niet vervangen te worden? Zijn de huidige verflagen 
nog in goede staat? Laat je bij twijfel in elk geval adviseren door je 
winkelier.

VOOR JE BEGINT
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Welke afwerking kies je voor je gevel?

Eens je weet met welke ondergrond je te maken hebt, kan je 
bepalen welke verf je best gebruikt. Zijn de muren droog en in 
goede toestand, dan kan je tal van verven gebruiken en is de keuze 
vooral een esthetische aangelegenheid. In dit geval heb je meer-
dere keuzemogelijkheden, gaande van klassieke gevelverf tot deco-
ratieve kalei-afwerkingen. 

Zijn de muren vochtig of gebarsten, dan gebruik je een specifiek 
verfsysteem.
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KLASSIEKE GEVELVERF SUBLIMAT SUBLISATIN SUBLIFILL

Duurzame acrylaatgevelverf voor gevels in baksteen,beton of cementering. Vullende acrylaatgevelverf, specifiek voor oneffen muren of  
muren met putjes en barstjes

glansgraad mat zijdeglanzend zijdeglanzend

geadviseerde grondlaag Subliprim Subliprim Subliprim

verbruik per laag in m²/l 6-10 6-10 4-8

kleuraanbod alle kleuren alle kleuren zo goed als alle kleuren

KALEI-AFWERKING C83 CALIME PASTIME

Vullende en gekorrelde kalei-grondlaag Matte kalei afwerking Matte gekorrelde gevelverf met kalei-uitzicht

uitzicht Vullende kaleimortel Typisch levend kalkeffect Mat mineraal uitzicht zonder kleurschakeringen

geadviseerde grondlaag - C83 Subliprim

verbruik per laag in m²/l 1,5 kg poeder/m²/mm 2-4 2-4 

kleuraanbod - 15 standaardkleuren Alle kleuren

Overzicht en toepassingen van de belangrijkste afwerkingsverven voor buitenmuren.
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SPECIALE AFWERKING COATING M30 PROLASTICA RAINBLOCK CLASSIC RAINBLOCK GEL

Matte solventgedragen verf voor 
vochtige buitenmuren 

Elastische gevelverf voor gebarsten 
cementeerwerk Kleurloze hydrofobeercrème Waterafstotend impregneermiddel

eigenschappen Perfecte hechting op natte muren, mat 
licht gekorreld uitzicht

Superelastisch van -20 tot 80 °C,  
overschilderbaar met acrylaatgevelverf 

Beschermt de muren tegen regendoorslag en 
verhoogt de isolatiewaarde van de muur.

Beschermt de muren tegen regendoorslag en 
verhoogt de isolatiewaarde van de muur.

geadviseerde grondlaag Epofix Subliprim -

verbruik per laag in m²/l 2,5-3,5 3-4 4-6 1-4

kleuraanbod lichte kleuren en middentonen, andere 
kleuren op aanvraag Wit en lichte kleuren kleurloos kleurloos
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Een verfsysteem voor buitenmuren bestaat steeds uit volgende 
opeenvolgende stappen :

1. De muren voorbereiden. 
2. Uitvoeren van herstellingen. 
3. Aanbrengen van de grondlaag.
4. Aanbrengen van één of meerdere afwerkingslagen. 

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kunnen één of 
meerdere stappen wegvallen.
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Beschermen en afdekken van de omgeving

Voor je met de voorbereidingen start, zorg er dan eerst voor dat de 
omgeving voldoende afgeschermd is.

- Bescherm eventuele beplanting. 
- Bedek tegels of gazon met een dik afdekplastiek of met oude 

doeken.
- Maak indien mogelijk regenpijpen of leidingen los van de 

ondergrond.

Welke voorbereiding je toepast is afhankelijk van het gebruikte 
bouwmateriaal (baksteen, cementering, …) en van de staat waarin 
de muur zich bevindt. 

Geschilderde muren die nog in goede staat zijn 

Indien het huidige schilderwerk nog in goede toestand is, volstaat 
het om de muur te reinigen. Dit doe je best met water of bij sterke 
vervuiling reinig je de muur met Formule MC neutral waarna je 
naspoelt met zuiver water. Laat na een natte reinigingsbeurt de 
muur drogen alvorens te herschilderen.

Verpoederde verf

Controleer of de verf verpoederd is door er met de hand over te 
wrijven. Indien er duidelijk poederige resten aanwezig zijn in de kleur 
van de verf, heb je te maken met een verpoederde ondergrond. Een 
plakbandtest (een stuk plakband goed aandrukken tegen de onder-
grond en lostrekken) geeft ook een goede indicatie van de mate van 
verpoedering van de ondergrond. 

Loszittende verflagen verwijder je zo goed mogelijk met een 
steekmes of harde borstel. Daarna fixeer je de ondergrond (zie 
punt 3, grondlaag) om een voldoende hechtend verfsysteem te 
verkrijgen.

DE MUREN VOORBEREIDEN1

TIP: Indien je ook het schrijnwerk wil schilderen, is het raad-
zaam om dit eerst te doen en daarna pas de muren te schil-
deren. Schrijnwerk is gemakkelijker af te plakken dan muren.
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Nieuwe baksteenmuren

Een nieuwbouwwoning in baksteenmetselwerk bevat enorm veel 
bouwvocht en heeft veel tijd nodig om volledig uit te drogen. De 
kwaliteit van de bakstenen verbetert na verloop van tijd omdat 
alle vochtgevoelige bestanddelen er worden uitgespoeld. Wacht 
daarom minimum één jaar alvorens nieuw baksteenmetselwerk te 
schilderen. Als voorbereiding volstaat het om de muur eens grondig 
af te borstelen. 

Witte zoutuitbloedingen

Deze witte uitslag op bakstenen komt vooral voor bij nieuw-
bouwwoningen. Het vocht uit de muur komt aan de oppervlakte, 
verdampt en de opgeloste zouten blijven achter op de muur. 

Verwijder steeds zoveel mogelijk deze uitbloedingen alvorens te 
schilderen. Doe dit met een harde kunststofborstel en maak de 
muur hiervoor nooit nat.

Cementering en beton

Verwijder eventuele zoutuitslag of verpoedering met een harde 
borstel en maak de ondergrond zo veel mogelijk stofvrij. 

Tegels en gladde bakstenen

Gladde ondergronden zoals faiences of gladde bakstenen kunnen 
perfect geschilderd worden. Reinig de ondergrond eerst met 
Formule MC en spoel grondig na met zuiver water. Voor grotere 
vlakken nevel je de muur in met Formule MC en spoel je na met de 
hogedrukreiniger.

Muren met loszittende of slechte voegen

Slechte voegen in het metselwerk komen vooral voor bij oudere 
muren waar zavel gebruikt werd in de mortel. Deze voegen zijn 
meestal beige van kleur en verpoederd. Goed voegwerk is over 
het algemeen herkenbaar aan de grijze kleur door het gebruik van 
cement. Bij geschilderde muren met slecht voegwerk bladdert de 
verf enkel af op de voeg en niet op de steen.

Vervang dergelijke voegen op voorhand alvorens te schilderen.  
Slijp deze 2 à 3 cm diep uit. Herstel ze daarna met een mengsel 
van rijnzand en cement of met kant- en klare voegmortel en laat ze 
minimum 2 weken drogen alvorens te overschilderen. 
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Barsten

Kleine barstjes hoeven niet specifiek voorbehandeld te worden, die 
zijn normaal gezien overbrugbaar met een laag vullende verf zoals 
Sublifill.

Grotere, bewegende barsten of bouwbarsten zijn hardnekkige 
barsten die zich voordoen bij het “zetten” van het gebouw. Deze 
barsten kunnen afgedicht worden, wat echter niet garandeert dat 
deze barsten niet kunnen terugkeren.

Maak de barst wat dieper met behulp van een schraper of met 
een slijpschijf. Fixeer de barst plaatselijk met Fixol of Epofix. Na 
droging wordt de barst dan opgevuld met MS polymeerkit Monta-
seal, een elastische kit die niet krimpt en overschilderbaar is. Breng 
na volledige droging van deze kit een grondlaag Primer P77 aan 
en werk af met Prolastica, een superelastische verf voor gebarsten 
cementeerwerk. 
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Mos, algen en schimmels

Groenbegroeiing op muren komt vooral voor op vochtige plaatsen 
zoals de stenen onder de grondwaterisolatie, of op volledige muur-
vlakken in een bosrijke omgeving. Verwijder eerst zo veel moge-
lijk het groen met een harde borstel of steekmes. Strijk de muur 
daarna in met verdund bleekwater (1 deel bleekwater op 3 delen 
water bij 10° en 1 deel op 10 bij bleekwater van 40°) en laat enkele 
uren inwerken. Spoel daarna de resten weg met zuiver water en 
een harde borstel. Herhaal deze bewerking tot alle resten van het 
bleekwater zeker verwijderd zijn. Laat de muur ongeveer een week 
uitdrogen alvorens te starten met de schilderwerken.

Je kunt de muur ook afspuiten met de hogedrukreiniger, wacht dan 
terug enkele dagen (of weken, bij vochtig weer of koude) alvorens 
verder te werken.

Afbladderende verf

Afbladderende verflagen hebben meestal een achterliggend vocht-
probleem als oorzaak (zie verder, vochtproblemen). Probeer in elk 
geval de oorzaak te achterhalen voor je opnieuw gaat schilderen. Bij 
twijfel, vraag advies aan je winkelier. 

Verwijder steeds integraal alle verflagen die afpellen of slecht 
hechten. Voor kleinere oppervlaktes kan dit gebeuren met een 
steekmes of stalen borstel. Grotere oppervlaktes afpellende verf 
verwijder je best met een afbijtmiddel (Paint’off Classic) en spoel je 
af met een hogedrukreiniger. Soms lukt het om de afbladderende 
verflagen af te spuiten met enkel een hogedrukreiniger. Bij gebruik 
van een hogedrukreiniger moet de muur voldoende lang uitdrogen 
alvorens te schilderen.
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 Vochtige muren 

Te vochtige baksteenmuren schilderen, levert geen duurzaam resul-
taat op. Klassieke gevelverf zal reeds na één of meerdere jaren al dan 
niet plaatselijk afbladderen. Het is daarom belangrijk om zeker te zijn 
dat de muren droog genoeg zijn op het moment dat je schildert. Bij 
twijfel, laat je adviseren door je winkelier. 

Vochtproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Een 
aantal van die oorzaken zijn te verhelpen, andere zijn eigen aan de 
constructie. 

Tijdelijke vochtproblemen

Indien je baksteenmuren in het vroege voorjaar of het late najaar 
schildert, is de kans groot dat de muur te veel vocht bevat. Ook 
nieuwbouwwoningen bevatten het eerste jaar te veel vocht om te 
schilderen. 

In deze gevallen wacht je beter tot de muren droog genoeg zijn om 
te schilderen. 

Vochtproblemen eigen aan de constructie of door foute 
constructies

Typische voorbeelden zijn muren van keldergarages, losstaande 
muurtjes of gemetste bloembakken. Deze ondergronden blijven 
het hele jaar door te vochtig om te schilderen met gewone gevel-
verf. Pas in deze gevallen steeds het verfsysteem Epofix – Coating 
M30 toe. Voorwaarde is wel dat de stenen niet vorstgevoelig zijn.  
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Uitvoeringsfouten of schade aan bouwmaterialen 

Deze kunnen ook vochtproblemen veroorzaken (bijv. lekkende 
dakgoot of openstaande deksteenvoeg). Zorg eerst voor de nodige 
herstellingen en laat de muur uitdrogen voor je schildert.

Opstijgend grondvocht 

Bij oudere woningen ontbreekt vaak een waterafsluitende laag 
onderaan het metselwerk. Het grondwater wordt hierdoor opge-
zogen door de stenen, die zeer poreus zijn. De muur is tot op een 
zekere hoogte permanent vochtig. Om het probleem op te lossen 
moet er een waterafsluitende laag in de muur gebracht worden. Dit 
kan met Dry-out, een emulsiegel die in de muur gespoten wordt en 
die verhindert dat het water in de muur omhoog stijgt.

Vraag uw winkelier naar de specifieke werkwijze van Dry-out.

De tekening op volgende pagina kan een hulpmiddel zijn om 
mogelijke vochtproblemen te achterhalen. Laat je in ieder geval 
adviseren bij twijfel. 
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Diagnose Verfsysteem

1 Doorlopende schuine muren zonder deksteen

Epofix – 
Coating M30
+ afwerklaag

2 Brokstukken in de spouw of terras hoger dan de 
grondwaterwering

3 Vol geïsoleerde spouw zonder ventilatie

4 Schoorsteen 

5 Onvoldoende dakoversteek

6 Losstaande muren zonder deksteen

7 Ondergrondse muren

8 Plantenbakken

9 Liggende delen waar water blijft staan
Voegen herstellen 
+ Chloorrubberverf

10 Dorpels bestaande uit liggende bakstenen

4

12

11
15

9 16
2

1 21

17

12

7

22

5
13

20
10

6

2
18

8
14

19

3
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Diagnose Voorbereiding Verfsysteem

11 Lekkende regenpijp Herstellen

Subliprim + 
afwerking 
naar keuze 
(Sublimat, 
Sublisatin, 
Sublifill, ...)

12 Doorlopende muur boven 
het dak Afdekken met zink

13 Openstaande 
deksteenvoegen

Dichtkitten 
met siliconenkit

14 Openstaande voeg tussen 
deksteen en muur

Aanbrengen van zink 
in de muur ingewerkt

15 Regenpijp te dicht tegen 
de muur

Verplaatsen tot 2 cm 
van de muur

16 Dekstenen hellen op 
naar de gevel

Deksteen laten hellen naar 
de andere zijde en 
dichtkitten met Renokit

17 Barsten in de voegen Plaatselijk hervoegen of 
afkitten met Renokit

18 Optrekkend vocht door 
aarde in bloembak

Afschermen met 
rubbermembraan of 
plasticfolie

19 Lekkende dakgoot Herstellen

20 Openstaande naden bij 
dakrandaansluitingen

Naden dichtkitten met 
siliconenkit

21
Aarde tegen de 
muur boven de 
grondwaterwering

Aarde verwijderen
Epofix + 
Coating M30
+ afwerklaag

22 Barsten in de schoorsteen 
door opwarming

Inox afvoersysteem 
monteren

6
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“Ik wil de spouwmuren van mijn woning laten na-isoleren. Daarna 
moeten de muren geschilderd worden. Welk verfsysteem kan je hier-
voor adviseren?”

Spouwmuren na-isoleren levert een aanzienlijke energiebespa-
ring op. Het procedé is eenvoudig: er worden kleine gaatjes in de 
muur geboord en daar worden onder hoge druk korrels, vlokken 
of schuim isolerend materiaal ingespoten. Echter, niet alle spouw-
muren zijn geschikt om na te isoleren. Zo worden muren die 
reeds geschilderd zijn met een klassieke acrylaatgevelverf best 
niet na-geïsoleerd. De uitvoerende vakman moet vooraf steeds 
een onderzoek van de spouw en de gevelsteen uitvoeren.

Door spouwmuren na te isoleren wordt het binnenklimaat beter, 
maar de verluchtende werking van de spouw verdwijnt waardoor 
de buitenmuur langer nat blijft na regen of in de koude seizoenen. 
Hierdoor kunnen verflagen op termijn plaatselijk afbladderen. Bij 
vorstgevoelige stenen verhoogt ook de kans op vorstschade. 

Schilderen van na-geïsoleerde spouwmuren kan je wel met een 
verfsysteem dat ongevoelig is voor het vochtgehalte in de onder-
grond, zoals Epofix - Coating M30 of met een dampdoorlaatbare 
silicaatverf.
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UITVOEREN VAN HERSTELLINGEN2

Bij sommige buitenmuren zijn er herstellingen nodig voor je kan 
beginnen schilderen. Voer herstellingen steeds uit met aange-
paste buitenbestendige materialen. Voor elk type herstelling is een 
geschikt product beschikbaar. 

product toepassingen eigenschappen

ARDEX F11

Glad maken, repareren en egaliseren van 
ongeschilderde gevels en wanden.

Poeder op basis van cement, voor droge 
muren (max 5 mm).

ARDEX F3
Opvullen, repareren en egaliseren van 

gevels en wanden.

Vooral op gladde of reeds geschilderde 
ondergronden.

Poeder op basis van cement en kunsthars, 
voor droge muren.

ARDEX 
B12 Uitvlakken, herstellen, egaliseren en 

plaatselijk repareren van wanden.

Opvullen van scheuren, gaten en grote 
oneffenheden in muren.

Betonreparatiemiddel op cementbasis, voor 
vochtige muren (max 5 mm).

ARDEX F5

Voor het egaliseren, glad maken en 
repareren van gevels, wanden en plafonds.

Op cementbasis en met vezels versterkt. 
Ideaal voor gebarsten ondergronden.

DALAPRO 
FACADE

Gebruiksklare plamuur voor het herstellen 
van gaten en barsten in metselwerk.

Uitstekende hechting, gemakkelijk 
verwerkbaar, voor droge muren
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Tip: Gebruiksklare plamuur of poederplamuur? 
Plamuren met een gebruiksklare plamuur is een stuk 
gemakkelijker omdat je de bewerking uitspaart van het 
klaarmaken en het oproeren van de plamuur. Kant en 
klare plamuren hebben ook lange verwerkingstijd. Een 
poederplamuur droogt over het algemeen eens stuk sneller 
waardoor je sneller kunt verder werken. Bij gebruiksklare 
plamuren moet je rekenen op een droogtijd van 24 u per 
mm laagdikte. Gebruiksklare plamuren vertonen iets meer 
krimp.

3
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AANBRENGEN VAN DE GRONDLAAG3

Een grondlaag voor buitenmuren wordt steeds aangepast aan de 
soort ondergrond en de toestand ervan. 

Breng op ongeschilderde baksteenmuren steeds een grond-
laag aan. Deze voorkomt spanningen in de verffilm, en verstevigt 
verpoederde of onvaste ondergronden, zodat je ze probleemloos 
kunt overschilderen.

Ondergronden die reeds geschilderd en nog in goede staat zijn, kan 
je rechtstreeks overschilderen met een eindlaag. Verpoederde verf-
lagen voorzie je best wel van een grondlaag.

Welke grondlaag gebruik je?

Gebruik in normale omstandigheden Subliprim als grondlaag op 
baksteenmetselwerk of cementering. Indien de ondergrond verpoe-
derd is kan je Primer P77 gebruiken als grondlaag. Breng de grond-
laag aan met een blokborstel of met een rol.

Primer P77 bevat een kleine korrel die zorgt voor een goede aanech-
ting van de afwerkingslaag. Rol Primer P77 steeds traag om het 
uitspatten van deze korrel te vermijden.

Epofix is ook een goede keuze als grondlaag op baksteen, beton 
of cementering. Het fixeert de ondergrond en is ongevoelig voor 
vocht in de ondergrond. Gebruik steeds Epofix als grondlaag onder 
Coating M30.

Gebruik Omniprim extreme als grondlaag op gladde, niet zuigende 
stenen zoals faiences of gladde stenen. Is het voegwerk van deze 
stenen poederig, kies dan voor Epofix als grondlaag.

Gebruik Epomur als grondlaag bij probleemgevallen zoals muren 
met resten van teerlagen.
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product toepassingen kleur eigenschappen verbruik per laag

SUBLIPRIM

Watergedragen standaard grondlaag voor 
alle buiten muren.

zo goed als 
alle kleuren

Bevat een lichte korrel voor een optimale 
overschilderbaarheid. 5-9 m²/l

PRIMER P77

Solventgedragen fixeermiddel. wit + lichte kleuren

Bevat een lichte korrel voor een optimale 
overschilderbaarheid.

Mengbaar met Fixol in geval van verpoedering. 
(2 delen P77 – 1 deel Fixol).

5-9 m²/l

EPOFIX

Watergedragen fixeermiddel – universeel 
toepasbaar als grondlaag op allerhande 

buitenmuren. Grondlaag onder Coating M30.
kleurloos

Op basis van 2-componenten epoxy.

Zeer goed fixerend, reukloos en 
vochtbestendig.

10-15 m²/l

FIXOL

Solventgedragen fixeermiddel voor sterk 
verpoederde ondergronden. kleurloos Sterk fixerend. 8-14 m²/l

EPOMUR

Watergedragen 2-componenten isoleerlaag 
voor moeilijke ondergronden zoals muren met 

zware vervuiling,…
wit + lichte kleuren

Isoleert de ondergrond uitstekend zodat een 
perfecte  

afwerking mogelijk is.

Fixeert licht verpoederde ondergronden.

Uitstekend waterbestendig.

8-12 m²/l

OMNIPRIM EXTREME

Watergedragen hechtingslaag voor gladde 
oppervlakken zoals faiences, gladde bakstenen 

en andere gladde niet poreuze materialen.

wit + lichte kleuren 
 + zwart

Goed en snel overschilderbaar.

Uitstekend waterbestendig.
8-14 m²/l
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PRIMER P77

Solventgedragen fixeermiddel. wit + lichte kleuren

Bevat een lichte korrel voor een optimale 
overschilderbaarheid.

Mengbaar met Fixol in geval van verpoedering. 
(2 delen P77 – 1 deel Fixol).

5-9 m²/l

EPOFIX

Watergedragen fixeermiddel – universeel 
toepasbaar als grondlaag op allerhande 

buitenmuren. Grondlaag onder Coating M30.
kleurloos

Op basis van 2-componenten epoxy.

Zeer goed fixerend, reukloos en 
vochtbestendig.

10-15 m²/l

FIXOL

Solventgedragen fixeermiddel voor sterk 
verpoederde ondergronden. kleurloos Sterk fixerend. 8-14 m²/l

EPOMUR

Watergedragen 2-componenten isoleerlaag 
voor moeilijke ondergronden zoals muren met 

zware vervuiling,…
wit + lichte kleuren

Isoleert de ondergrond uitstekend zodat een 
perfecte  

afwerking mogelijk is.

Fixeert licht verpoederde ondergronden.

Uitstekend waterbestendig.

8-12 m²/l

OMNIPRIM EXTREME

Watergedragen hechtingslaag voor gladde 
oppervlakken zoals faiences, gladde bakstenen 

en andere gladde niet poreuze materialen.

wit + lichte kleuren 
 + zwart

Goed en snel overschilderbaar.

Uitstekend waterbestendig.
8-14 m²/l
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product toepassing belangrijkste eigenschappen

ELASTOKIT

Universeel toepasbaar voor 
allerhande voegen en barsten. 

Zeer goed overschilderbaar, 
gemakkelijk verwerkbaar, krimpt wat 

na droging.

MS POLYMEERKIT 
RENOKIT

Opvullen van barsten in muren 
alvorens te schilderen.

Aansluitvoegen tussen raam en deur. 
Ook toe te passen als beglazingsvoeg.

Overschilderbare en elastische 
beglazingskit op basis van MS 

polymeer. Krimpt niet.

BEGLAZINGSKIT  
SOUDAL TS

Gevel- en beglazingskit. elastische beglazingskit op basis van 
MS polymeer

SILICONENKIT 
PARASILICO Kleeft op diverse ondergronden.

Ook geschikt als beglazingskit.

Niet overschilderbaar. Geschikt 
voor afdichten en voegen na 

het schilderen of waar niet moet 
overschilderd worden (zoals bv. 

dekstenen afdichten)

Na het aanbrengen van de grondlaag dicht je alle voegen, kieren 
of aansluitingen tussen muur en hout zorgvuldig af. Gebruik hier-
voor Elastokit, een elastische en goed overschilderbare acrylaatkit. 
Voor bredere voegen en voor bewegende barsten in cementeer-
werk, opteer je beter voor een niet-krimpende MS-polymeerkit zoals 
Renokit. 

Volgend schema helpt je bij de keuze van de afdichtingskit.
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DE AFWERKING4

Na de nodige voorbereidingen, eventuele herstellingen en de 
grondlaag, breng je één of twee afwerkingslagen aan. 

 Materiaalkeuze 

Rollen

- Kies voor het schilderen van buitenmuren voor een kwaliteitsrol 
(bijv. Wistex of façaderol). De haarlengte van de rol is afhankelijk 
van de ondergrond. 

- Baksteenmetselwerk met diepere voegen of ruwe muren (bijv. met 
oude crepi) schilder je best met een langharige gevelrol.

- Bij gladdere of meer effen oppervlakken gebruik je een rol met iets 
kortere haarlengte.

Kwasten

- Gebruik een kwast om af te boorden of om delen te schilderen 
waar je niet bij kan met de rol. 

- Gebruik steeds kwasten van hoge kwaliteit, die leveren mooier 
werk en hebben een langere levensduur. Gebruik voor water-
gedragen lakken een andere kwast dan voor solventgedragen 
verven. 

- Voor het aanbrengen van kaleisystemen zoals C83, Calime of 
Pastime gebruik je de specifieke Nestalgie blokkwast. 
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Hoe breng je de verf aan?

- De verf is gebruiksklaar, je hoeft die dus niet te verdunnen.
- Let er op dat de rol goed met verf is verzadigd en breng enkele 

stroken op de ondergrond aan. Verdeel nu de aangebrachte verf 
door deze te kruisen en rol de verf niet te ver uit. 

- Werk steeds af met 2 lagen met een tussentijd van minimum 6 
uur. Nog beter is om de tweede laag pas ’s anderendaags aan te 
brengen.

- Ideaal schilderweer komt niet zoveel voor in België, maar vermijd 
toch te schilderen bij lage temperaturen (< 10 °C), mistig weer of 
bij kans op neerslag. Zeer winderig weer of felle zon zijn ook geen 
ideale schildersomstandigheden. 
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SPECIALE GEVALLEN5

Het schilderen van cellenbeton (bijv Ytong)

Cellen- of gasbetonstenen zijn zeer poreus. Indien je de stenen 
rechtstreeks schildert, verbruik je zeer veel verf. Fixeren van deze 
stenen heeft weinig zin. Breng liever een vullende grondlaag Subli-
fill of verdunde Kwartscoat aan (10 tot 20 % verdunnen met water). 
De aanwezige korrel vult de grote poriën in de steen. Daarna kan je 
dit afwerken met een gevelverf zoals Sublimat of Sublisatin.

Kalei-afwerking 

Een authentieke kalei-afwerking bereik je met Calime of Pastime, 
afhankelijk van het gewenste uitzicht (bont kalkeffect of effen 
gekleurd).

Calime

Calime geeft een authentiek kalei-uitzicht, zowel in kleur als in struc-
tuur. Het bestaat uit een grondlaag C83, die zorgt voor het streperig 
en gekorrelde kalei-effect, en een afwerking met de kalkverf Calime. 
Calime is in 15 authentieke minerale kleuren verkrijgbaar.
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Pastime

Pastime geeft een gestructureerd kalei-uitzicht met een maximale 
duurzaamheid. Pastime wordt aangebracht in 1 à 2 lagen op een 
grondlaag Subliprim. In tegenstelling tot Calime geeft Pastime een 
mat uitzicht zonder kleurschakeringen. Pastime is in zo goed als alle 
kleuren verkrijgbaar. 

 aanbrengen van 
Pastime op gevel
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Het schilderen van vochtige muren

Vochtige muren zijn de belangrijkste oorzaak van afpellende verf 
op gevels. Een baksteen is zeer poreus en kan grote hoeveelheden 
vocht absorberen. Het gebeurt vaak dat de verf loskomt binnen de 
twee jaar na het schilderen. Typisch voor dergelijke vochtige muren 
is dat de verf enkel afpelt op de baksteen en niet op de voeg. Indien 
de verf enkel op de voeg afpelt, dan is slecht voegwerk de oorzaak 
en moet dit probleem aangepakt worden.

Bij vochtproblemen is het belangrijk de oorzaak te achterhalen en 
die te verhelpen. In sommige gevallen is de muur vochtig door de 
aard van de constructie en kan er niet bouwkundig worden inge-
grepen (bijv muren van een keldergarage). In deze gevallen biedt 
het verfsysteem Epofix - Coating M30 een oplossing.

Coating M30 werd speciaal ontwikkeld voor dergelijke permanent 
vochtige ondergronden.

 Verfsysteem Coating M30 

- Verwijder alle slecht hechtende verf en loszittende delen en 
breng eventueel herstellingen aan (bijv. hervoegen met rijnzand 
– cement mengsel)

- Strijk mos- en algengroei in met verdund bleekwater (verdunnen 
tot 4°) en laat minimum 6 uren inwerken. Spuit daarna de behan-
delde plaatsen af met een hogedrukreiniger en laat enkele dagen 
drogen.

- Breng een grondlaag Epofix aan. Epofix is een 2 componenten 
waterverdunbare primer. Net voor het schilderen worden beide 
componenten bij elkaar gegoten en zeer grondig gemengd. Eens 
beide componenten gemengd zijn, moet het product binnen het 
uur worden opgebruikt. 

- Laat de grondlaag minimum 6 uren drogen en breng een eerste 
laag Coating M30 aan met blokkwast of rol.

- Na 24 uur overschilderen met een laag gevelverf (Sublimat/Sublisatin).
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Het kleurloos behandelen van muren tegen vochtinfiltratie 
(hydrofuge)

Rainblock

Een buitenmuur kan ook kleurloos beschermd worden om groen-
begroeiing en atmosferische vervuiling tegen te gaan. Rainblock 
beschermt de muur tegen indringing van regenwater en verhoogt 
de isolatiewaarde van de muur. Rainblock kan worden toegepast 
op elke verticale buitenmuur, indien deze poreus is (bijv. ongeschil-
derde baksteen). Pas Rainblock steeds toe op een droge ondergrond 
en van onder naar boven tot volledige verzadiging. Gebruik Rain-
block niet op natte muren of muren zonder grondwaterwering of 
deksteen. 

Je hebt de keuze uit Rainblock Classic (dun vloeibaar) best aan te 
brengen met rugsproeier onder geringe druk of Rainblock gel 
(pasteus, aan te brengen met blokborstel).
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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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