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 Welke afwerking kies je? 

Er zijn verschillende mogelijkheden om hout buiten decoratief te 
beschermen. Je kunt het hout volledig dekkend schilderen of je 
kunt het beschermen met een transparante houtveredeling. Ook 
een compromis tussen beide afwerkingen behoort tot de mogelijk-
heden. Je kiest vaak vanuit esthetisch oogpunt. Hou er bij buiten-
schilderwerk ook rekening mee dat er vaak grote verschillen zijn in 
levensduur volgens het gekozen systeem. Hoe langer de levens-
duur, hoe minder vaak de afwerking onderhouden moet worden.  

- Dekkende verf beschermt het hout best en vraagt ook het minste 
onderhoud. Nadeel is dat er niets meer zichtbaar blijft van de 
oorspronkelijke houttekening en –structuur.

- Als je hout transparant afwerkt met een houtveredelingsolie, 
blijft de houttekening zichtbaar en dit biedt bij decoratieve hout-
soorten een meerwaarde. In vergelijking met verf wordt het hout 
minder goed beschermd tegen de schadelijke zonnestralen (laat 
licht gedeeltelijk door). Een transparante afwerking buiten moet 
dus vaker onderhouden worden dan een afwerking met dekkende 
verf.

Kies je afwerking op basis van decoratief uitzicht en de verwachte 
levensduur van de behandeling. De tabel op de volgende pagina 
kan hierbij een leidraad zijn..

VOOR JE BEGINT
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DEKKEND SCHILDEREN 
MET VERF

(HALF)DEKKENDE 
HOUTVEREDELING

uitzicht Houtstructuur volledig bedekt. De structuur van het hout blijft zichtbaar. 

onderhouds-
beurten

Goedkoopst op termijn. 
Zeer lange levensduur. 

Hoogglans tot 8-12 jaar. 
Zijdeglans tot 5-7 jaar en 10-15 jaar bij 

watergedragen verfsystemen. 

Preventief om de 3 à 6 jaar 
(afhankelijk van kleur en oriëntatie).

producten Zie verftip nr. 5. Woodline (halfdekkend). 
Dekkende Beits (dekkend).

Afwerkingsmogelijkheden voor hout buiten

(HALF) TRANSPARANTE HOUTVEREDELING 
FILMVORMEND

(HALF)TRANSPARANTE 
HOUTVEREDELING 

NIET FILMVORMEND

GEKLEURD KLEURLOOS

uitzicht
Houtkleur- en tekening 

blijven (gedeeltelijk) 
zichtbaar.  

De houtkleur- en tekening 
blijven zichtbaar, ook na 

onderhoud.

Structuur van het hout blijft 
zichtbaar.  Product dringt in 

het hout.

onderhouds-
beurten

Preventief onderhouden 
om de 2 à 4 jaar.

Preventief onderhouden 
om de 2 à 3 jaar.

Één- à driejaarlijks te 
onderhouden volgens 

blootstelling aan 
weersinvloeden.

producten Woodair, Woodacryl. Woodair Natural, 
Woodacryl Natural.

Tuinolie, 
WOCA exterior oil, 

Cederolie.
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 De invloed van kleur op de levensduur? 

Naast de klassieke houtkleuren zijn de meeste houtveredelingspro-
ducten ook verkrijgbaar in een trendy kleurencollectie.  Het gekozen 
product in combinatie met de kleur bepalen in grote mate de 
levensduur van de behandeling: 

- Kleurloze of bijna kleurloze producten laten het licht volledig door 
en beschermen de ondergrond matig.

- Houtveredeling in middentonen en donkere kleuren beschermen 
beter tegen schadelijk zonlicht en vergen minder snel onderhoud 
dan lichte kleuren. 

- Heel donkere kleuren warmen de ondergrond sterk op, waardoor 
deze veel meer krimpt en uitzet dan bij een behandeling met 
lichte kleuren.  Na verloop van tijd kan dit leiden tot openstaande 
verstekken of kunnen barsten ontstaan in het hout.

Ramen en 
deuren

Gevel- 
bekleding  

en tuinhuis

Tuinhout 
(palen, af- 

sluitingen,…)

Tuinmeu-
belen en 
terrassen

WOODAIR/
WOODACRYL x x

TUINOLIE x x x

CEDEROLIE x

WOCA 
EXTERIOR OIL x x x

DEKKENDE 
BEITS x

WOODLINE x x

Welk product gebruik je voor welke toepassing
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 Onbehandeld hout 

Nieuw hout 

- Behandel nieuw geplaatst hout zo snel mogelijk.  Zijn de schilder-
werken later gepland (bv. na één of enkele jaren), voorzie het hout 
dan van een grondlaag. De constructie is zo tijdelijk beschermd 
tegen allerhande weersinvloeden.  

- Laat onbehandeld hout voldoende uitdrogen voor je het schildert. 
Bij twijfel kun je eventueel een vochtmeting laten uitvoeren.  Te 
vochtig hout schilderen zal blaren veroorzaken in het schilderwerk.

- Schuur onbehandeld hout steeds met droog schuurpapier 
nr. 100 – 120 en stof het daarna af.

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

- Rond scherpe hoeken af met schuurpapier.  Hierdoor kan 
voldoende product worden aangebracht op de hoeken, wat de 
levensduur van het schilderwerk verlengt.

- Sommige houtsoorten bevatten vloeibaar hars dat bij hoge 
temperaturen uit het hout vloeit.  Verwijder deze harsen voor je 
schildert.  Je kunt dit doen met een steekmes of krabber en white 
spirit of een ander sterk solvent (TS1, synthetische verdunnning).

Grijs, verweerd hout 

- Hout dat lange tijd onbeschermd buiten staat, verweert onder 
invloed van zon en regen.  Het hout wordt dan grijs en vezelig.  
Elke onbeschermde houtconstructie buiten zal na verloop van tijd 
verweren.  Hoe lichter de houtsoort, hoe sneller het verwerings-
proces.  Lichte houtsoorten zoals ceder, grenen of dennen worden 
dus snel grijs indien ze niet kort na plaatsing behandeld worden. 
Tropische houtsoorten verweren veel trager.

- Schuur verweerd hout grondig met grof schuurpapier (korrel nr. 60 
of 80 ) tot de natuurlijke houtkleur terug zichtbaar wordt.  Gebruik 
bij voorkeur een schuurmachine.  Herhaal de behandeling nog 
eens met fijner schuurpapier (korrel nr. 150-180) en stof grondig af.

DE VOORBEREIDINGEN1
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Vervuild hout 

Reinig vervuild hout buiten, zoals bijvoorbeeld houten terrassen en 
tuinmeubelen, steeds grondig met WOCA exterior cleaner voordat 
je afwerkt. Terrassen en tuinmeubelen in duurzame houtsoorten kun 
je ook gewoon regelmatig reinigen zonder verdere behandeling.

Werkwijze:
- Maak vooraf het hout nat met water, gebruik hiervoor bij voorkeur 

een tuinsproeier.
- Afhankelijk van de vervuiling wordt het product verdund. Bij 

normale vervuiling is dat 1 deel WOCA exterior cleaner met 2 
delen water. Bij zware vervuiling mag het product onverdund 
aangebracht worden.

- Breng WOCA exterior cleaner aan met een brede kwast of met een 
tuinsproeier en een WOCA applicator.

- Schuur daarna het oppervlak grondig met een schrobborstel in de 
lengterichting van het hout.  Schrob tot de vervuiling verdwenen 
is en herhaal de bewerking indien nodig.

- Spoel onmiddellijk daarna het vuil weg met de tuinslang. Laat 
volledig drogen.
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Sterk verweerde en vervuilde ondergronden
Sterk vervuilde ondergronden met groenbegroeiing en/of 
verweerde lagen verf of houtveredeling krijg je op een efficiënte 
manier terug proper met WOCA Deep Cleaner. Dit product verwij-
dert alle vuil tot in de diepste poriën van het hout.

Werkwijze:
- Maak het hout grondig nat met een tuinslang.
- Breng een gelijkmatige laag WOCA Deep Cleaner aan en laat het 

product 3 tot 5 minuten inwerken.  Woca Deep Cleaner is verkrijg-
baar in een handige spuitfles.

- Schrob het hout met een harde nylon borstel tot het vuil is 
verwijderd.

- Spoel grondig na met water en laat het nadien volledig uitdrogen.

Rot hout

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 duurzaamheidsklasse 
van het hout. Bepaalde houtsoorten (merbau, afzelia, ceder, ...) 
hebben een zeer hoge weerstand tegen houtrot. Andere soorten, 
zoals grenen, worden buiten zeer snel aangetast door schimmels en 
zijn zonder specifieke verduurzaming buiten niet toegelaten. 

Hoe herstel je plaatselijk rot hout?

- Verwijder de oude verflagen. 
- Verwijder het aangetaste hout tot enkele mm in het gezonde hout 

met hamer en beitel of met een kleine frees.
- Breng een verdunde grondlaag Elastoprim aan op de bescha-

digde delen. Laat deze laag enkele dagen volledig doordrogen.
- Maak een hoeveelheid 2-componenten polyesterplamuur Reno-

vatiepasta aan met behulp van het doseerapparaat. Herstel de 
beschadigingen onmiddellijk, Renovatiepasta wordt binnen 
enkele minuten hard. 

- Laat drogen, herhaal eventueel de behandeling en schuur daarna 
effen zodat je geen niveauverschillen meer ziet.

- Deze behandeling is enkel aangewezen voor kleine herstellingen. 
Grote delen rot hout vervang je beter.  Preventief kies je steeds 
best voor duurzame tropische houtsoorten.
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Hout met groenbegroeiing of schimmels

Naaldhoutsoorten zoals grenen, vuren, pitch pine en lariks verweren 
snel en bezitten een minder hoge natuurlijke duurzaamheid.  Deze 
houtsoorten zijn ook gevoelig aan blauwschimmel.  Deze schimmel 
doet het hout verkleuren en kan zelfs zichtbaar worden onder de 
beschermlaag.  Blauwschimmel stoort het uitzicht maar zal echter 
de structuur van het hout niet aantasten.

Het is aangewezen om deze schimmels te verwijderen alvorens 
het hout te oliën of te schilderen. Schimmels en groenbegroeiing 
verwijder je op een efficiënte manier met bleekwater.  Strijk het hout 
in met bleekwater verdund tot 6°. Laat min. een 8-tal uur inwerken 
en spoel daarna grondig na met water. Laat het hout volledig 
uitdrogen alvorens verder af te werken.

Behandel het hout daarna preventief met Aqua Multi. Hierdoor 
wordt het hout voor langere tijd gevrijwaard van schimmelgroei. 
Strijk het hout in en laat het enkele dagen drogen alvorens verder 
af te werken. Kies op dergelijke houtsoorten liever geen kleurloze 
afwerking.
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 Behandeld of geschilderd hout 

Oude houtveredeling in goede staat 

- Indien de oude lagen nog in goede staat zijn, hoef je deze niet te 
verwijderen. Controleer steeds vooraf de hechting. Doe dit met 
behulp van een eenvoudige hechtingstest.

- Indien de hechting van de oude lagen nog goed is, volstaat het om 
deze grondig op te schuren met schuurpapier korrel nr. 150-180.  
Behandelde maar vervuilde oppervlakken reinig je vooraf met WOCA 
Exterior Cleaner. Dit reinigingsmiddel verwijdert hardnekkig vuil en 
groenaanslag zonder de olielaag aan te tasten.

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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Afbladderende of sterk verweerde lagen
- Verwijder integraal alle afbladderende of sterk verweerde lagen.  

Dit kan op verschillende manieren: 
- Afkrabben of machinaal 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 (Paint’Off Classic of 

Paint’Off Instant).

- Na het verwijderen van de oude verflagen geef je het hout nog 
een grondige schuurbeurt met korrel nr. 120-150.
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DE VERFSYSTEMEN2

 Woodacryl 

Woodacryl is een waterverdunbare houtveredeling die een 
aantrekkelijk uitzicht combineert met een uitzonderlijke buiten-
duurzaamheid.  In vergelijking met traditionele solventgedragen 
houtveredelingsolie blijft Woodacryl veel langer zijn glans en uitzicht 
behouden.  Woodacryl is verkrijgbaar in hout- en trendy kleuren.

Werkwijze Woodacryl :

- Bereid de ondergrond voor zoals beschreven onder het hoofdstuk 
“Voorbereiding”.

- Breng de grondlaag Woodacryl primer ruim aan met een platte 
kwast.

- Laat deze grondlaag minimum 6 uur drogen, verwijder de opge-
richte vezels door lichtjes te schuren met schuurpapier korrel nr. 
180. 

- Dicht daarna eventuele naden, openingen of verstekken met Elas-
tokit bruin. Laat goed uitdrogen (8 à 24 uur, afhankelijk van weers-
omstandigheden en de dikte van de aangebrachte kit).

- Roer de eindlaag Woodacryl net voor gebruik grondig op.  Breng 
Woodacryl aan met een platte kwast.  Gebruik een aangepaste 
kwast voor watergedragen lakken zoals Anza Platinum Aqua.

Tip : Breng  Woodacryl aan in dikke lagen en onder geringe 
druk.  Het product is op die manier beter verwerkbaar, 
droogt trager en geeft door de laagdikte een betere bescher-
ming.  Bij een correct verbruik ziet Woodacryl er net na het 
aanbrengen melkachtig uit. Dit verdwijnt volledig tijdens 
de droging.  Een hogere laagdikte is een langere levensduur. 
Respecteer dus het aangegeven verbruik op het etiket.

- Breng daarna, na een minimum droogtijd van 6 uur, nog een 
tweede laag aan.

- Lichte kleuren van Woodacryl voorzie je best van een extra laag.  
Ook delen die extra zwaar belast worden door zon of regen, zoals 
raamdorpels of de zuid-westkant van de woning, voorzie je best 
van een derde laag Woodacryl. 

- Schilder niet meer dan 2 à 3 latten tegelijk, zo vermijd je storende 
kleuroverlappingen in je schilderwerk.  
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- De droging van Woodacryl buiten wordt sterk bepaald door de 
weersomstandigheden (winderig weer, hoge temperaturen, 
rechtstreekse zon zorgen voor een snelle droging, hou hier zoveel 
mogelijk rekening mee bij de aanvang van de werken).  Droogt 
Woodacryl te snel, dan krijg je een onesthetisch streperig resultaat.

Onderhoud

- Zorg voor preventief onderhoud om de 3 à 5 jaar, dus voor er 
zichtbare schade is aan het verfsysteem.  Dit bespaart op termijn 
een hoop werk en verlengt de levensduur van het schilderwerk.  
Onderhoud met 1 à 2 lagen van dezelfde kleur of met het kleur-
loze Woodacryl Natural.

 Woodair 

Woodair is een solventgedragen houtveredelingsolie. Het is net als 
Woodacryl verkrijgbaar in zowel hout- als trendy tinten. 

Werkwijze Woodair :

- Voor Woodair geldt dezelfde voorbereiding en laagopbouw als 
Woodacryl. Omdat Woodair solventgedragen is (verdunbaar met 
white spirit) zal de verwerkingstijd bij het aanbrengen een stuk 
langer zijn dan bij Woodacryl.

- Breng op onbehandeld en voorbereid hout steeds een grondlaag 
Woodair primer aan en werk af met 2 à 3 lagen Woodair.  Bij onder-
houdswerk volstaat het om 1 à 2 lagen Woodair aan te brengen op 
de voorbereide ondergrond.
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 Woodline en Dekkende Beits 

Werkwijze Woodline en Dekkende Beits :

Woodline en Dekkende Beits worden op een gelijkaardige manier 
aangebracht.

- Breng een eerste laag Woodline of Dekkende Beits aan met een 
platte kwast op de voorbereide en geschuurde ondergrond.

- Schuur lichtjes na droging en dicht eventuele naden en voegen af 
met Elastokit.

- Werk af met een tweede laag.
- Breng eventueel nog een optionele derde laag aan. Hoe hoger de 

laagdikte en de dekkracht, hoe beter de bescherming.
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 Tuinolie 

Tuinolie is een niet-filmvormende kleurbeits en geschikt voor het 
beschermen van alle tuinhout zoals afsluitingen, tuinmeubelen, 
speeltoestellen, tuinhuizen,…

De behandeling is eenvoudig en vergt minder voorbereidend 
schuurwerk dan filmvormende producten zoals Woodair of Wood-
acryl.  Daartegenover staat dat Tuinolie sneller aan een onderhouds-
beurt toe is.

Werkwijze Tuinolie:

- Reinig de ondergrond met een harde borstel om het vuil te verwij-
deren. Sterk vervuilde ondergronden was je beter af met water en 
WOCA Exterior Cleaner, de concentratie aangepast aan de mate 
van vervuiling.

- Groenbegroeiing behandel je met een verdunde oplossing van 
bleekwater (verdunnen tot ong. 4°). Laat enkele uren inwerken en 
spoel daarna grondig met water. Laat het hout daarna voldoende 
uitdrogen. 

- Ruw hout (zoals bv. tuinafsluitingen) hoef je niet te schuren.
- Breng Tuinolie rechtstreeks aan op het gereinigde hout tot verzadi-

ging.  Gebruik hiervoor een platte kwast.  
- Breng na droging (24 uur) een tweede laag aan.
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Cederolie 

Ceder is een zeer lichte maar duurzame houtsoort die frequent 
gebruikt wordt voor gevelbekledingen, dakoversteken of buitenbe-
timmeringen. Door zijn hoge duurzaamheid hoef je ceder eigenlijk 
niet af te werken. Omdat ceder zo licht is, gaat het onder invloed 
van zon en regen vlug verweren en grijs worden. Deze verkleu-
ring gebeurt niet steeds op een egale manier en het hout kan er na 
verloop van tijd wat vlekkerig uitzien.

Werkwijze Cederolie:

- Reinig het hout met een harde nylonborstel en WOCA Exte-
rior Cleaner. Schuren is niet echt nodig, tenzij het hout vlekken 
vertoont.

- Breng een laag Cederolie aan met een platte kwast.
- Laat 12 à 24 uur drogen en breng eventueel een tweede laag aan 

volgens gewenste uitzicht.
- Cederolie onderhoud je best om de 1 à 2 jaar.

aanbrengen van 
cederolie
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3

WOCA Exterior Oil 
aanbrengen op terras

 WOCA Exterior Oil

WOCA Exterior Oil is geschikt voor zowel nieuwe als reeds geoliede 
houten terrassen en tuinmeubelen.  Exterior Oil Naturel wordt 
aanbevolen om de natuurlijke kleur en houtnerf te versterken.  Voor 
het opfrissen van oude terrassen zijn de gepigmenteerde oliën 
ideaal.  WOCA Exterior Oil zorgt voor een sterk water- en vuilwerend 
oppervlak en beschermt tegen schimmels en groene aanslag.

Werkwijze WOCA Exterior Oil:

- Behandel het hout alleen bij droog weer en vermijd direct zonlicht 
en hoge temperaturen.

- Reinig het hout met WOCA Exterior Cleaner (zie bij voorberei-
dingen).  Laat het hout minimaal 24 uur drogen. 

- Verwijder eventueel opstaande houtvezels met schuurpapier 
korrel nr. 120.

- Breng een dunne laag olie aan met een platte kwast en verdeel die 
egaal.  Werk vlak per vlak of plank per plank af.  Exterior Oil goed 
omroeren voor en tijdens het gebruik.

- Alle olie die na 5 minuten niet is opgenomen door het hout, 
wegnemen met een pluisvrije doek om glanzende vlekken te 
vermijden.

- Herhaal de behandeling als het oppervlak niet volledig verzadigd 
is.

- Laat de olie 24 tot 48 uur drogen, afhankelijk van de weercondities 
en de temperatuur.  Gedurende deze periode vermijd je contact 
met water.
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Hoe dikwijls het schilderwerk onderhouden moet worden, hangt af 
van het toegepaste product, de kleur en de oriëntatie.  Dit schema 
geldt als richtlijn en geeft een idee van de frequentie van onder-
houdsbeurten.  Onderhoud doe je bij voorkeur preventief, dus voor 
er schade zichtbaar is.

De cijfers zijn gebaseerd op praktijkervaringen vertrekkende van 
nieuw, onbehandeld hout en met gemiddelde verbruiken.

Onderhouden doe je bij voorkeur met dezelfde kleur in 2 lagen.   
Om te vermijden dat de kleur te donker wordt na verloop van jaren, 
kunnen Woodacryl of Woodair kleuren ook onderhouden worden 
met kleurloze Woodacryl of Woodair Natural.

ONDERHOUDSCHEMA’S3

zuid + west noord + oost

WOODACRYL NATURAL EN LICHTE KLEUREN 2 à 3 jaar 5 à 7 jaar

WOODACRYL DONKERE KLEUREN 4 à 5 jaar 8 à 12 jaar

WOODAIR NATURAL EN LICHTE KLEUREN 2 à 3 jaar 5 à 7 jaar

WOODAIR DONKERE KLEUREN 3 à 5 jaar 6 à 10 jaar

TUINOLIE, CEDEROLIE, WOCA EXTERIOR OIL 1 à 2 jaar 2 à 4 jaar
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VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS4

• 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).



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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