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Hout heeft als bouwmateriaal tal van voordelen.  Het is niet enkel 
herwinbaar, tijdens de groei consumeert het enorme hoeveelheden 
kooldioxide en geeft zuurstof af. Ook de productie en verwerking 
vragen weinig energie in vergelijking met andere bouwmaterialen.  
Hout heeft daarenboven een hoge mechanische sterkte en is een 
zeer gezond materiaal. Bij buitengebruik dient het kostbare hout wel 
beschermd te worden tegen allerhande weersinvloeden. 

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.

Welke verf kies je?

Watergedragen lak of solventgedragen lak ?

Solventgedragen verven (alkydverven) waren vele jaren de 
enige optie voor het schilderen van hout. Deze verven verwerken 
zeer gemakkelijk, geven een mooie strakke verffilm en zijn goed 
reinigbaar. De meeste solventgedragen verven bevatten echter 

VOOR JE BEGINT
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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 waardoor solventlakken 
nu veel minder schadelijke oplosmiddelen bevatten.

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.

WATERGEDRAGEN LAKKEN SOLVENTGEDRAGEN LAKKEN

Op basis van water: verdunnen van de verf  en reini-
gen 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
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Overzicht van de belangrijkste lakverven voor buitentoepassingen

Een verfsysteem bestaat steeds uit deze opeenvolgende 
stappen :

- Voorbereiding van de ondergrond
- Aanbrengen van de grondlaag
- Afdichten van voegen en spleten
- Aanbrengen van de afwerkingslagen

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

SATINEAU MATINEAU

WATERGEDRAGEN LAKKEN

glansgraad zijdeglanzend mat

belangrijkste 
eigenschappen

Goed verwerkbaar en goed vloeiend. Lang 
kleur- en glansbehoud. Geen  

verpoedering. Lange levensduur.
Beschikbaar in alle kleuren.

Goed verwerkbaar en goed vloeiend. Lang 
kleur- en glansbehoud. Geen  

verpoedering. Lange levensduur.
Beschikbaar in alle kleuren.

verbruik / laag 
(m2/l)

9 - 12 9 - 12

ELASTOSATIN EXCELLENT SATIN CARAT

SOLVENTGEDRAGEN LAKKEN

glansgraad zijdeglanzend zijdeglanzend hoogglanzend

belangrijkste 
eigenschappen

Goede kantendekking en 
hoge dekkracht. Lever-

baar in alle kleuren.

Uitstekend verwerkbaar en 
goed vloeiende lak voor een 

strak eindresultaat. Goede 
dekkracht, leverbaar in alle 
kleuren. Hoge buitenduur-

zaamheid. .

Zeer goed vloeiend 
waardoor perfect lakwerk 

mogelijk is, gemakkelijk aan 
te brengen, hoge dekkracht, 

zeer hoge glans,  goed 
reinigbaar.  Leverbaar in alle 

kleuren.

verbruik / laag 
(m2/l)

11 - 15 15 - 17 14 - 20
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND1

Plak alle niet te schilderen delen zorgvuldig af met UV-bestendige 
tape. Deze plakband laat geen lijmsporen na bij het verwijderen. 

Bedek ook het terras of de vensterbanken zodat er geen verf spatten 
achter blijven.

Denk ook aan je eigen gezondheid bij het gebruik van gevaarlijke 
producten of bij bepaalde bewerkingen.

Draag bij schuurwerk een stofmasker en draag aangepaste hand-
schoenen en een veiligheidsbril als je met een afbijtmiddel werkt.

 Onbehandeld hout 

Nieuw en onbehandeld hout

- Wacht nooit te lang om nieuw hout te schilderen. Onbehandeld 
hout zal na verloop van tijd verweren. Verweerd en vergrijsd hout 
moet steeds grondig geschuurd worden voor je overschildert.* 
Indien de schilderwerken pas later voorzien zijn (bv. het volgende 
jaar), plaats je het hout beter in de grondlaag zodat het kan over-
winteren. * Zie verder.

- Zorg dat nieuw hout voldoende uitgedroogd is voor je het 
overschildert.

- Schuur onbehandeld hout steeds droog met schuurpapier nr 
120-150 en stof het daarna af.

Tip : Schuur steeds in de richting van de houtvezel en nooit 
in ronddraaiende bewegingen.

- Rond scherpe hoeken wat af met schuurpapier, zo kun je op deze 
kritische plaatsen voldoende verf aanbrengen.

- Sommige naaldhoutsoorten voelen vettig aan of vertonen een 
kleverig geel hars. Ontvet dit hout grondig voor je schildert en 
verwijder eventuele harsuitbloedingen met white spirit.

- Bepaalde tropische houtsoorten zoals merbau en afzelia bevatten 
kleurstoffen die uit het hout spoelen bij regen. Dit kan storende 
vlekken vertonen op vensterbanken of tegels. Verwijder deze 
vlekken met water en een scheutje ammoniak en spoel na met 
zuiver water. Het is aangewezen om dergelijke houtsoorten zo 
snel mogelijk van een grondlaag te voorzien om de uitspoeling 
van kleurstoffen te beperken.
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Grijs, verweerd hout

- Onbeschermd hout verweert door inwerking van de UV-stralen 
van de zon en regen. Het hout wordt na verloop van tijd grijsachtig 
en vezelig aan de oppervlakte.  Alle onbehandelde buitencon-
structies in hout verweren in rechtstreeks contact met de zon en 
worden dus grijs. Hoe lichter de houtsoort, hoe sneller deze verwe-
ring plaatsvindt. Lichte houtsoorten zoals ceder, grenen of dennen 
worden snel grijs als ze niet kort na plaatsing worden behandeld. 
Lichte houtsoorten zijn meestal ook lichter van kleur.  Donkere 
houtsoorten zijn over het algemeen zwaarder en verweren een 
stuk trager.

- Schuur verweerd hout grondig met grof schuurpapier. Gebruik 
hiervoor een korrel nr. 60 of 80 tot de natuurlijke houtkleur terug 
zichtbaar wordt. Het grijze oppervlak moet dus weggeschuurd 
worden. Maak, indien mogelijk, gebruik van een schuurmachine. 

- Herhaal de schuurbewerking maar nu met fijner schuurpapier 
(korrel 150-180) en ontstof grondig.

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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 Behandeld hout 

Behandeld hout in goede staat

- Controleer vooraf de hechting van de bestaande verflagen.  
 Doe dit met een eenvoudige hechtingstest.
- Indien de hechting van de oude verflagen nog goed is, schuur  
 dan de verf grondig op met schuurpapier korrel 150-180. Besteed  
 de nodige aandacht aan deze klus maar overdrijf niet tijdens het  
 schuren. Intacte verflagen hoeven niet volledig weggeschuurd te  
 worden.   

Geschilderd hout in slechte staat

- Verwijder alle verflagen die afbladderen of slecht hechten. Dit kan  
 op verschillende manieren:

- Afkrabben met een schraper of afschuren met grof schuurpa-
pier (bv. korrel nr. 60 of 80)

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

- Verwijderen met afbijtmiddel Paint’Off

- Na het verwijderen van de oude verflagen geef je het hout nog  
 een grondige schuurbeurt om het zo effen mogelijk te maken.

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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Geolied hout

Heel wat ramen en deuren staan in kleurloze of gekleurde houtver-
delingsolie. Ook deze ondergronden kun je voorzien van een laagje 
verf in de gewenste kleur. Deze behandeling zorgt niet enkel voor 
een nieuwe en frisse look, verf moet je veel minder vaak onder-
houden dan olie.

Bij geolied hout gelden dezelfde voorbereidingen als bij geschil-
derd hout, alleen voer je deze zeer zorgvuldig uit. Controleer in ieder 
geval vooraf de hechting van de oude lagen met de hechtings-
test. Hechten deze niet goed, verwijder ze dan integraal en werk 
verder af zoals bij onbehandeld hout. Oude lagen houtveredelings-
olie bevatten soms was om deze waterafstotend te maken. Om een 
goede hechting te bekomen bij het overschilderen, is het belangrijk 
om deze lagen zorgvuldig op te schuren.
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AANBRENGEN VAN DE GRONDLAAG2

 Op onbehandeld hout 

- Breng een grondlaag Elastoprim (solventgedragen) of Elastoprim 
hydro (watergedragen) aan. Breng de verf voldoende dik aan. 

- Respecteer de aangegeven droogtijd en schuur daarna het opper-
vlak lichtjes met schuurpapier nr 150-180 om de opgerichte hout-
vezeltjes weg te werken. Verwijder het stof met een afstoffer of 
met een licht vochtige doek.

 Op behandeld hout 

-  Behandeld hout in goede staat (niet verpoederd) kan je na een 
grondige schuurbeurt rechtstreeks overschilderen met de eind-
laag. Op verweerde of verpoederde verflagen breng je wel beter 
een grondlaag Elastoprim aan.

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

ELASTOPRIM ELASTOPRIM HYDRO

toepassingen

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

Elastisch, goed schuurbaar en 
gemakkelijk verwerkbaar. Sneldrogend en goed schuurbaar.

verbruik / laag 
(m2/l)

7 - 12 8 - 12
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AFDICHTEN VAN VOEGEN EN SPLETEN3

Na de grondlaag maak je alle aansluitingsvoegen tussen hout en 
muren, openstaande verstekken of eventuele barsten dicht. Dit is 
een belangrijke stap in het schilderwerk omdat dit de plaatsen zijn 
waar vocht kan indringen en die de verf doet loskomen. Gebruik 
hiervoor Elastokit en breng die aan met een kokerpistool. Elastokit 
laat zich zeer eenvoudig verwerken en is perfect overschilderbaar. 

Afhankelijk van de toepassing en de breedte van de voeg, kun je ook 
andere kitten gebruiken.

ACRYLAATKIT ELASTOKIT MS POLYMEERKIT MONTASEAL

AFDICHTEN VAN (AANSLUIT)VOEGEN EN BARSTEN BUITEN

belangrijkste 
eigenschappen

Perfect overschilderbaar, krimpt na 
droging.

Kleuren: wit, bruin, grijs en beige.

Kokers: 310 cc.

Goed overschilderbaar, geen krimp.

Kleuren: wit, bruin en grijs.

Kokers: 310 cc.

BEGLAZINGSKIT SOUDAL TS SILICONENKIT

BEGLAZINGSVOEGEN OM TE 
OVERSCHILDEREN

BEGLAZINGSVOEGEN OM NIET 
TE OVERSCHILDEREN

belangrijkste 
eigenschappen

Kleuren: wit, bruin en grijs.

Kokers: 310 cc.

Kleuren: Transparant, grijs en zwart.

Kokers: 310 cc.
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Na de voorbereiding en de grondlaag, breng je één of meerdere 
eindlagen aan. Wacht steeds voldoende lang tussen 2 lagen verf 
(zie verpakking). Schuur na droging elke laag lichtjes voor je de 
volgende laag aanbrengt (korrel 220). Verwijder bij voorkeur de tape 
onmiddellijk na het schilderen van elke laag.

Hou rekening met de weersomstandigheden wanneer je 
buiten schildert:

Temperatuur
Bij temperaturen lager dan 5 °C drogen watergedragen verven hele-
maal niet meer. Ook tijdens de droging mag de temperatuur niet 
beneden de 5 °C zakken. Probeer een minimum temperatuur van 
10 °C te respecteren om te schilderen, ook bij het schilderen van 
solventgedragen verven.

Relatieve luchtvochtigheid
Voor het verwerken van watergedragen lakken heb je een lucht-
vochtigheid nodig van minder dan 85%. Zoniet krijg je geen opti-
male droging. Er kan zich bovendien condens vormen op de pas 
geschilderde verflaag en dit blijft zichtbaar na droging.

Regen of mist
Bij regen of mist stel je de schilderwerken beter even uit.

Zon
Schilderen in volle zon doet de verf sneller drogen waardoor de 
verwerking moeilijker wordt. Laat, indien mogelijk, de zon eerst 
passeren voor je schildert. Het eventuele vocht in de poriën van het 
hout is dan verdampt waardoor de kans op blaasjes in de verf veel 
kleiner wordt. 

Schilder je toch op een opgewarmde ondergrond, dan kun je het 
oppervlak eventueel lichtjes nat maken met een spons zodat de 
ondergrond afkoelt.

Wind 
Bij winderig weer droogt de verf veel sneller waardoor het schil-
deren moeilijker wordt. Er is dan ook meer kans dat er stof in de 
natte verflaag waait.

DE AFWERKING4
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 Materiaalkeuze 

- Kies steeds voor kwaliteitskwasten of -rollen.  Voor grotere opper-
vlaktes zoals deurvlakken gebruik je beter een verfrol, terwijl voor 
ramen een kwast de betere keuze is. 

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

- Kies de grootte van de kwast of rol in functie van de te schilderen 
oppervlakte.

 Na hoeveel jaar moet je het schilderwerk  
 onderhouden? 

Breng je de verf aan volgens de voorgeschreven werkwijze, dan kun 
je voor vele jaren op beide oren slapen.  Hou er rekening mee dat 
de levensduur van je schilderwerk, en dus de frequentie van onder-
houdsbeurten, van veel factoren afhankelijk is:

Het type verf

Watergedragen acrylaatlakken hebben een hoge buitenduurzaam-
heid. Zowel de glans als de kleur blijft langer  behouden dan bij de 
traditionele solventgedragen verven. Voor een lange levensduur 
van je schilderwerk kies je dus best voor een watergedragen acry-
laatlak zoals Satineau of Matineau.

Bij de solventgedragen verven hebben glanzende verven een 
betere buitenduurzaamheid dan zijdeglanzende.

De houtsoort

De meeste tropische loofhoutsoorten zijn harder en duurzamer 
dan de goedkopere naaldhoutsoorten. Lichte houtsoorten, die 
ook meestal lichter van kleur zijn, kunnen meer vocht opnemen en 
afstaan. Het hout “werkt” en er kunnen na verloop van tijd barstjes 
ontstaan waardoor vocht kan indringen. Op deze plaatsen kan de 
verf na enige tijd loskomen. Regelmatige controle en preventief 
onderhoud is dus van groot belang.
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Laagdikte van de verf

Hoe hoger de laagdikte van het aangebrachte verfsysteem, hoe 
beter de bescherming. Geef bij voorkeur 2 eindlagen op hout 
buiten. Op kritische zones, zoals op scherpe hoeken, is het belang-
rijk om voldoende verf aan te brengen. Je bereikt dit door scherpe 
hoeken wat af te ronden met schuurpapier. Op vlakke delen waar 
het water niet afloopt, breng je best een extra laag verf aan.

De kleur van de verf

Donkere kleuren zijn na verloop van tijd  gevoeliger voor verkleu-
ringen dan lichte tinten. Ook de temperatuur heeft een effect op 
donkere kleuren. In de volle zon kan donker geschilderd hout heel 
erg opwarmen waardoor het hout krimpt. Vooral op planken die in 
elkaar geschoven zijn, kan deze krimp na verloop van tijd storend 
zijn omdat de onbehandelde delen (of de oude kleur) terug zicht-
baar worden.

De constructie

Zorg ervoor dat er geen openstaande voegen of kieren zijn waar 
vocht kan indringen. Vochtinfiltratie zal de verf na verloop van tijd 
doen afpellen. Minder duurzaam hout kan na verloop van tijd zelfs 
rotten. 

De oriëntatie

De zuid- en westkant van de woning zijn meer onderhevig aan 
regen en direct zonlicht. Het verweringsproces gaat dus een stuk 
sneller. Verzorg deze kanten van de woning dan ook extra goed. De 
noord- en oostkant, die minder belast worden door zon en regen, 
hoeven minder frequent onderhouden te worden.

Tip: Controleer jaarlijks het schilderwerk. Vervang slechte 
kit, dicht openstaande voegen of barsten en geef een extra 
laag verf waar nodig.  Op die manier moet je minder snel 
een volledige onderhoudsbeurt voorzien.
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ENKELE AANDACHTSPUNTEN5

 Afbladderende verflagen 

Oorzaken van verfafbladdering 

1. De werking van het hout
Door schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid gaat hout 
zwellen en krimpen.  Bij houten constructies kunnen de naden of 
verstekken na verloop van tijd open staan.  Ook het hout zelf kan 
plaatselijk barsten vertonen. Langs deze plaatsen heeft vocht vrij 
spel om in het hout te dringen.  Het hout wordt nat en doet de verf 
afbladderen.

Vooral naaldhout zoals vuren, dennen, grenen, lariks en oregon 
zijn sterk onderhevig aan die “werking”.  Loofhoutsoorten (meranti, 
afzelia, merbau, padouk, afrormosia, sipo,…) zijn harder en nemen 
minder vocht op.  De werking is bij deze houtsoorten beperkt en de 
levensduur van verf zal dan ook langer zijn.

2. Vochtinfiltratie
Houten constructies bevatten vaak zwakke punten of openingen 
waarlangs vocht kan indringen.  Deze vochtinfiltraties doen het hout 
plaatselijk zwellen waardoor blazen kunnen ontstaan in de verf.

Zorg ervoor dat de werking van het hout tot een minimum beperkt blijft : 

• Zorg voor voldoende laagdikte van het verfsysteem 
 Hoe meer lagen, hoe trager het hout vocht opneemt of afstaat en hoe minder het hout dus werkt.
 Een bijkomende troef is dat dikkere verflagen minder snel barsten.  Zo blijft de verffilm intact en 

kan er geen water binnendringen.

• Hou rekening met de invloed van de kleur 
 Donkere kleuren zorgen voor meer opwarming in de zon.  Door deze opwarming is de krimp veel 

sterker en zal het hout meer werken.
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Besteed extra aandacht aan zwakke plaatsen waar mogelijk vocht 
kan indringen.

• Zorg dat alle voegen tussen muur en raam en/of vensterbank 
afgedicht zijn.  Doe dit na de grondlaag en voor de eindlaag 
met een elastische en overschilderbare voegkit zoals Elastokit en 
Montaseal.

• Zorg voor een extra behandeling van kops hout. Dit zuigt veel 
meer en krijgt best één of twee lagen meer dan de rest van het 
schilderwerk. Dit kan enkel voor de plaatsing.

• Vensterdorpels met een te geringe helling of horizontale delen 
waar water blijft op staan krijgen best een bijkomende grondlaag 
Elastoprim. 

• Weinig duurzaam hout dat rechtstreeks in contact staat met de 
grond zal snel tekenen van houtrot vertonen.  Dit kun je niet 
oplossen met verf.  Beginnend houtrot dat op andere plaatsen de 
kop opsteekt, kun je eventueel plaatselijk herstellen.

 Houtrot ontstaat steeds van binnenuit en wordt veroorzaakt door 
schimmels in combinatie met vochtigheid. De snelheid waarmee 
het hout rot, is afhankelijk van de natuurlijke duurzaamheidklasse 
van het hout. Bepaalde houtsoorten (merbau, afzelia, ceder, ...) 
hebben een zeer hoge weerstand tegen houtrot. Andere soorten, 
zoals grenen, worden buiten snel aangetast door schimmels en 
behandel je best zo snel mogelijk.

Hoe herstel je plaatselijk rot hout?

- Verwijder oude verflagen.
- Verwijder het aangetaste hout (met hamer en beitel of frees) 

tot op het gezonde hout. 
- Breng een verdunde grondlaag Elastoprim aan op de bescha-

digde delen.
- Maak een hoeveelheid Renovatiepasta aan en herstel met 

behulp van een plamuurmes.
- Laat drogen, herhaal eventueel de behandeling  en schuur 

daarna effen zodat je geen niveauverschillen meer ziet.
- Deze behandeling is enkel aangewezen voor kleine herstel-

lingen. Grote delen rot hout vervang je beter. Preventief kies 
je steeds best voor duurzame houtsoorten (duurzaamheids-
klasse I of II).
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3. De slechte staat van het vroegere schilderwerk
Bij onderhoudswerk besteed je de nodige aandacht aan de voor-
bereiding van het vroegere schilderwerk. Soms zijn die oude lagen 
verpoederd of vertonen ze een slechte hechting of barsten.

Inspecteer grondig de toestand van de oude verflagen voor je 
overschildert.

• Loszittende verf verwijder je integraal.  Dit is een hele klus, maar 
levert op termijn de beste resultaten op.  Het verwijderen kan op 
verschillende manieren: afbranden (niet op ramen en dakgoten) 
of de verf verwijderen met een afbijtmiddel zoals Paint’Off Classic/
Instant.

• Schuur de ondergrond nog eens grondig na het verwijderen van 
de oude verflagen. 

• Schuur grijs, verweerd hout tot op het gezonde, bruine hout.
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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 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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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
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SFEER EN KLEUR

VERFTIP 10 
PARKETBEHANDELING

VERFTIP 11 
BEHANGEN EN MUURSTICKERS KLEVEN



BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, B-8791 Beveren-Leie 
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