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In de bouwnijverheid worden verschillende soorten metalen en 
kunststoffen gebruikt. De meest gebruikte metalen zoals ijzer, staal, 
galvanisé en aluminium kunnen corroderen onder invloed van de 
weersomstandigheden. Daarom bescherm je ze best met een duur-
zaam verfsysteem.

Ook kunststoffen worden als grondstof voor tal van materialen 
gebruikt in de bouw. Vooral voor ramen, deuren, gevelbekledingen 
en buizen wordt regelmatig voor kunststof gekozen. Kunststof hoeft 
in principe niet beschermd te worden, na verloop van tijd kan er wel 
een verfbeurt nodig zijn om esthetische redenen.

VOOR JE BEGINT
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Plak alle niet te schilderen delen zorgvuldig af. Verwijder de tape 
voor de verf volledig droog is.

Bedek de grond zodat er geen verfspatten 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 als je met een afbijtmiddel werkt.

 Ijzer en staal (ferro metalen) 

Voorbereiding

Nieuw ijzer en staal
Nieuw ijzer bevat een dun vetlaagje om het te beschermen tegen 
roestvorming.

Verwijder dit vetlaagje met white spirit voor je het ijzer schildert.  
Breng white spirit ruim aan met een borstel en laat het zoveel moge-
lijk aflopen van het oppervlak. Afwrijven met een vod is minder effi-
ciënt omdat je het vet dan enkel maar open wrijft.

Verrroest ijzer en staal
Verwijder altijd zoveel mogelijk de bestaande roestlagen. Krab dikke 
lagen af met een ontroestingsmes en schuur de rest van het roest 
grondig op met een schuurborstel en daarna met grof schuurpapier 
of een grove schuurspons.

Stof het metaal daarna grondig af.

Reeds geschilderd ijzer en staal in goede staat
Als de bestaande verflagen nog intact en roestvrij zijn, volstaat het 
om de aanwezige verflagen te schuren met korrel 220.

Reeds geschilderd ijzer en staal in slechte staat
Verwijder afpellende verflagen met een afbijtmiddel zoals Paint’Off 
Instant. Schuur daarna het eventuele roest zo veel mogelijk weg en 
ontstof grondig. 

VOORBEREIDING EN GRONDLAAG VAN METALEN1

herschilderen met 
roestwerende verf



6

Grondlaag 

Ijzer en staal behandel je na voorbereiding met de antiroestverf 
Finifer. Finifer is zowel grond- als afwerklaag en wordt aangebracht 
in 3 lagen of in 2 lagen met een andere afwerklaag.

Hou rekening met de laagdikte en met details
De laagdikte van het verfsysteem bepaalt de uiteindelijke levens-
duur. Duurzame resultaten op ijzer en staal buiten en in vochtige 
ruimtes bekom je door voldoende verf aan te brengen.

Scherpe kantjes, laspunten, hoeken en plaatsen waar vocht kan 
blijven staan zijn kritische punten en krijgen dan ook best een extra 
laagje roestwerende verf. Het is namelijk op deze plaatsen waar 
eerst terug roestvorming optreedt. Het uiteindelijke resultaat is dus 
afhankelijk van de aandacht die besteed wordt aan details.

Voor buitentoepassingen breng je minstens 2 roestwerende lagen 
aan.  In binnensituaties volstaat doorgaans één roestwerende grond-
laag. Aan de kust zijn door het zoute klimaat extra lagen nodig.

 Galvanisé en zink (non-ferro metalen) 

Nieuwe galvanisé en zink

Gegalvaniseerd staal of galvanisé is staal dat beschermd is met een 
laagje zink. Hierdoor is het staal beschermd tegen roestvorming.  
Nieuwe galvanisé is waterafstotend. Galvanisé dat al een tijdje 
onbeschermd buiten staat, vormt zinkzouten aan de oppervlakte. 
In beide gevallen moet je het oppervlak grondig voorbereiden voor 
je het schildert. 

Metallisé is een ander procédé om ijzer te verzinken. Het oppervlak 
is ruwer dan dat van galvanisé en beter schilderbaar.

Hoe ga je te werk?
- Schuur het oppervlak grondig met een schuurspons Scotch Brite 

en Formule MC.
- Spoel daarna overvloedig met water om alle resten te verwijderen.
- Breng één grondlaag Omniprim Plus aan. Indien je voor buiten-

toepassingen de galvanisé afwerkt met een solventgedragen verf 
zoals Excellent Satin, Elastosatin of Carat, breng dan 2 grondlagen 
Omniprim Plus aan.
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Galvanisé met plaatselijke roestvorming
Door beschadigingen in het bovenste zinklaagje kan er ook op 
galvanisé plaatselijk roestvorming optreden.

- Schuur plaatselijk het roest en ontstof grondig.
- Breng een grondlaag Megaprim Roestwerend aan over het volle-

dige oppervlak. (Finifer is hier geen optie).
- Werk af met een watergedragen lak naar keuze.

Geschilderde galvanisé of zink in goede staat

Indien de bestaande verflagen nog intact zijn, volstaat het om de 
aanwezige verflagen te schuren met korrel 220.

Geschilderde galvanisé of zink in slechte staat

Verwijder afpellende verflagen met een afbijtmiddel zoals Paint’Off 
Instant. Reinig daarna het oppervlak met Formule MC en een Scotch 
Brite schuurspons. Spoel daarna grondig met water.

Breng een grondlaag Omniprim Plus aan. Indien je voor buitentoe-
passingen de galvanisé gaat afwerken met een solventverf zoals 
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Excellent Satin, Elastosatin of Carat, breng dan 2 grondlagen Omni-
prim Plus aan.

Galvanisé met verpoederde verflagen schuur je grondig met 
Formule MC neutral en een Scotch Brite schuurspons en daarna 
breng je een grondlaag Megaprim Roestwerend aan.

Aluminium

Aluminium komt vooral voor onder de vorm van geanodiseerd 
aluminum. Door anodiseren wordt er een oxidelaagje op het 
oppervlak aangebracht waardoor aluminium corrosiebestendiger 
en sterker wordt. Tijdens het anodiseren kan het aluminium ook 
gekleurd worden. Aluminium wordt vooral toegepast voor het 
vervaardigen van ramen en deuren, profielen en gevelbekledingen. 

Aluminium kan je zonder veel problemen schilderen. Ook hier is de 
voorbereiding bepalend voor een geslaagd eindresultaat. Behandel 
zowel onbehandeld aluminium als geanodiseerd aluminium op 
identieke wijze als zink of nieuwe galvanisé.

Koper en messing

Onbeschermd koper zal buiten snel oxideren. Een kleurloze bescher-
ming met vernis doet het koper er jarenlang als nieuw uitzien. Ook 
bij binnentoepassingen blijft het koper zijn glans niet behouden 
zonder bescherming.

Messing of geelkoper is een legering van zink en koper en wordt 
vooral toegepast in klassieke interieurinrichtingen. Het kan op 
dezelfde manier behandeld worden als koper.

Voor een kleurloze bescherming van koper of messing met vernis, 
poets je het metaal mooi op met koperpoets. Spoel nadien de 
resten grondig weg met water en maak het oppervlak droog. Werk 
daarna af met de kleurloze metaalvernis Metalprotect.

Schilderen van koper is mogelijk door deze eerst grondig te 
ontvetten met white spirit of Formule MC. Breng daarna een hech-
tingslaag Omniprim Plus aan en werk dan af met twee solvent-
gedragen afwerklagen. (Watergedragen afwerklagen geven 
verkleuringen).
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Normaal hoef je kunststoffen nooit te overschilderen. Ze worden 
net gebruikt om hun duurzaam en onderhoudsarm karakter. Toch 
kunnen kunststoffen na verloop van tijd vervuilen of verweren 
en mat worden. De meest gebruikte kunststoffen overschilder je 
zonder problemen. Pas hiervoor de correcte voorbereiding en de 
juiste grondlaag toe. Toch zijn enkele kunststofsoorten helemaal niet 
overschilderbaar.  

Een overzicht van de meest toegepaste kunststoffen met hun speci-
fieke voorbereiding: 

VOORBEREIDING EN GRONDLAAG VAN KUNSTSTOFFEN2

FINIFER MEGAPRIM
ROESTWEREND OMNIPRIM PLUS

toepassingen

Roestwerende grond- 
en afwerklaag voor 

ferrometalen binnen 
en buiten zoals ijzeren 

constructies, traliewerk, 
buizen, ...

Roestwerende grondlaag 
voor ijzer en staal.

Roestwerende grond- en 
hechtingslaag voor verzinkte 

materialen (galvanisé) met 
schade en/of roest.

Hechtingslaag voor 
gladde ondergronden, 

kunststoffen en 
non-ferro metalen 
binnen en buiten: 
aluminium, zink, 

galvanisé, inox, koper.

eigenschappen

Leverbaar in de meeste 
kleuren.  Kan zo gelaten 
worden of overschilderd 

met watergedragen of sol-
ventgedragen afwerklagen.

Goed hechtend op non-ferro 
metalen en uitstekende  

watervastheid.

Waterverdunbaar, reuk-
loos en snel drogend.

verbruik / laag 
(m2/l)

8 - 12 10 - 15 8 -14

Overzicht van de mogelijke grondlagen voor metalen
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 Harde PVC 
PVC (polyvinylchloride) wordt frequent gebruikt in de bouw voor 
o.a. ramen en deuren, rolluiken,  dakgoten en regenpijpen. Materiaal 
dat al een tijdje buiten staat, is beter schilderbaar dan nieuwe PVC.

- Reinig de kunststof met Formule MC en een Scotch Brite 
schuurspons.

- Spoel grondig na met water en laat drogen.
- Breng een grondlaag Omniprim Plus aan.
- Werk af met een lak naar keuze in één of twee lagen.

 Zachte PVC 

Aan PVC worden soms weekmakende stoffen toegevoegd om de 
plastic soepeler en zachter te maken.  Zachte PVC kent toepassingen 
in bepaalde soorten wandbekleding (suwide), vouwdeuren, kunst-
leer, dekzeilen,…

Dergelijk materiaal schilder je beter niet, de weekmakers in de pvc 
kunnen in de verf terecht komen, waardoor deze blijft kleven.  

Wandbekleding waarin veel weekmakers verwerkt werden (bijv. 
gestructureerd schuimvinyl) schilder je eerst met 2 lagen Epomur.  
Dit is een 2-componenten watergedragen epoxy verf die de onder-
grond goed isoleert.  Na droging werk je de wandbekleding af met 
een muurverf naar keuze.  De grondlaag verhindert dat de weekma-
kers in de afwerkinglaag terecht komen en deze doet kleven.

 Polyethyleen – Polypropyleen 

Polyethyleen (PE) wordt vooral gebruikt in verpakkingen zoals 
emmers, plastic flessen,… PE is niet schilderbaar. Ook polypropy-
leen (PP) dat vooral voor tuinmeubelen en leidingen gebruikt wordt, 
is niet schilderbaar.

 Polystyreen (PS) 

PS kent vooral zijn toepassingen in plaatmateriaal zoals dakisola-
tieplaten en wand- en plafondtegels. PS kan eveneens tot schuim 
verwerkt worden (isomo-piepschuim). Polystyreen kan je recht-
streeks afwerken met een watergedragen verf.
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OMNIPRIM PLUS ELASTOPRIM EPOMUR

toepassingen

Hechtingslaag voor 
gladde ondergronden, 

kunststoffen en non-ferro 
metalen binnen en buiten : 
aluminium, zink, galvanisé, 

inox, koper.

Grondlaag voor hout 
binnen en buiten.

Watergedragen 
grondlaag op basis van 

2-componenten epoxy en 
bedoeld voor allerhande 
moeilijke ondergronden.

eigenschappen Waterverdunbaar, reukloos 
en snel drogend.

Leverbaar in de meeste 
kleuren, goed schuurbaar, 

zeer goed hechtend.

Watergedragen, zeer goede 
isolerende eigenschappen, 

zeer goede hechting.

verbruik / laag 
(m2/l)

8 - 14 7 - 12 8 -12

Overzicht van de mogelijke grondlagen voor kunststoffen

 Plaatmaterialen met een kunstharslaagje  
 (melamine, formica en andere decoratieve laminaten)

Dit plaatmateriaal wordt vooral voor meubelen gebruikt en de 
meeste types zijn perfect overschilderbaar.

- Reinig de kunststof met Formule MC en een Scotch Brite 
schuurspons.

- Spoel grondig na met water en laat het oppervlak drogen.
- Breng een grondlaag Omniprim Plus aan en laat drogen.
- Schuur lichtjes na droging.
- Werk af met een lak naar keuze in één of twee lagen.
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DE AFWERKING3

Metalen en kunststoffen werk je na de nodige voorbereidingen en 
specifieke grondlaag af met een lakverf.  Alle lakverven die geschikt 
zijn als afwerking voor hout, kun je ook aanbrengen op metalen en 
kunststoffen.

BINNENPRODUCTEN

HYBRIDE MAT PU HYBRIDE SATIN PU HYBRIDE GLOSS PU PREMIUM SOFT XS PREMIUM SATIN XS PU SATIN

WATERGEDRAGEN SOLVENTGEDRAGEN

glansgraad Mat Zijdeglanzend Hoogglanzend Licht zijdeglanzend Zijdeglanzend Zijdeglanzend

belangrijkste 
eigenschappen

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend. Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend. Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend.  Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar en vloeiend.

Hoge vlekresistentie en uitstekend 
reinigbaar.

Beschikbaar in vele kleuren.

Uitstekend verwerkbaar en vloeiend. 
Hoge vlekresistentie en uitstekend 

reinigbaar.

Beschikbaar in alle kleuren.

Vlot verwerkbaar. Hoge 
vlekresistentie en uitstekend 

reinigbaar. Beschikbaar in alle kleuren.

verbruik / laag (m2/l) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 15-17 15 - 17 10 - 15

BUITENPRODUCTEN

MATINEAU SATINEAU EXCELLENT SATIN ELASTOSATIN CARAT

WATERGEDRAGEN SOLVENTGEDRAGEN

glansgraad Mat Zijdeglanzend Zijdeglanzend Zijdeglanzend Hoogglanzend

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.

Uitstekend verwerkbaar en goed 
vloeiende lak voor een strak 

eindresultaat. Goede dekkracht 
en hoge buitenduurzaamheid. 

Beschikbaar in alle kleuren.

Goede kantendekking en hoge 
dekkracht. Beschikbaar in alle kleuren.

Zeer goed vloeiend waardoor perfect 
lakwerk mogelijk is, gemakkelijk 
aan te brengen, hoge dekkracht, 

zeer hoge glans,  goed reinigbaar. 
Beschikbaar in alle kleuren.

verbruik / laag (m2/l) 9 - 12 9 - 12 15 - 17 11 - 15 14 - 20
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BINNENPRODUCTEN

HYBRIDE MAT PU HYBRIDE SATIN PU HYBRIDE GLOSS PU PREMIUM SOFT XS PREMIUM SATIN XS PU SATIN

WATERGEDRAGEN SOLVENTGEDRAGEN

glansgraad Mat Zijdeglanzend Hoogglanzend Licht zijdeglanzend Zijdeglanzend Zijdeglanzend

belangrijkste 
eigenschappen

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend. Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend. Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar 
en vloeiend.  Hoge 
vlekresistentie en 

uitstekend reinigbaar.

Beschikbaar in alle 
kleuren.

Uitstekend verwerkbaar en vloeiend.

Hoge vlekresistentie en uitstekend 
reinigbaar.

Beschikbaar in vele kleuren.

Uitstekend verwerkbaar en vloeiend. 
Hoge vlekresistentie en uitstekend 

reinigbaar.

Beschikbaar in alle kleuren.

Vlot verwerkbaar. Hoge 
vlekresistentie en uitstekend 

reinigbaar. Beschikbaar in alle kleuren.

verbruik / laag (m2/l) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 15-17 15 - 17 10 - 15

BUITENPRODUCTEN

MATINEAU SATINEAU EXCELLENT SATIN ELASTOSATIN CARAT

WATERGEDRAGEN SOLVENTGEDRAGEN

glansgraad Mat Zijdeglanzend Zijdeglanzend Zijdeglanzend Hoogglanzend

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.

Uitstekend verwerkbaar en goed 
vloeiende lak voor een strak 

eindresultaat. Goede dekkracht 
en hoge buitenduurzaamheid. 

Beschikbaar in alle kleuren.

Goede kantendekking en hoge 
dekkracht. Beschikbaar in alle kleuren.

Zeer goed vloeiend waardoor perfect 
lakwerk mogelijk is, gemakkelijk 
aan te brengen, hoge dekkracht, 

zeer hoge glans,  goed reinigbaar. 
Beschikbaar in alle kleuren.

verbruik / laag (m2/l) 9 - 12 9 - 12 15 - 17 11 - 15 14 - 20
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SPECFIEKE 
AFWERKINGEN WATERGEDRAGEN

PERSISTO SATIN HYDRO ACCENTLAK

Glansgraad Zijdeglanzend Zijdeglanzend

Belangrijkste 
eigenschappen

Kras- en slijtvaste watergedragen 
lak voor stoelen, tafels, kasten, 

keukenfronten, en radiatoren, …

Kras- en slijtvaste watergedragen 
lak voor stoelen, tafels, kasten, 

keukenfronten, en radiatoren, ...

In kleine verpakking beschikbaar.

verbruik / laag 
(m2/l)

10 - 15 10 - 15

SPECFIEKE 
AFWERKINGEN SOLVENTGEDRAGEN

DUROSATIN BORDENVERF

Glansgraad Zijdeglanzend Halfmat

Belangrijkste 
eigenschappen

Kras- en slijtvaste solventgedragen 
lak voor trappen, houten vloeren en 

radiatoren.

Solventgedragen krasvaste lak die na 
droging beschrijfbaar en afwasbaar is 

met schoolkrijt.

verbruik / laag 
(m2/l)

10 - 15 8 - 12
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 Vernissen van metalen 

Metalprotect is een glanzende vernis om koper en andere non-ferro 
metalen te beschermen tegen oxidatie.  Breng Metalprotect aan 
met borstel of rol in één laag.

Gebruik Metalprotect niet voor toepassingen waar slijtvastheid 
vereist wordt (kleeft bij hoge temperatuur en bij druk).

Metalprotect is niet geschikt voor het vernissen van ferro metalen 
zoals ijzer of staal.

 Zouthoudende atmosfeer 

De zouthoudende atmosfeer aan de kust is zeer agressief voor schil-
derwerk.  Corrosie van metalen gebeurt hier ook veel sneller dan in 
het binnenland. Op ferrometalen (ijzer of staal) is het aangewezen 
om nog een bijkomende roestwerende laag Finifer aan te brengen.  
Ook op non-ferro metalen is die laagdikte van groot belang.  Plaats 
daarom bij voorkeur nog een extra grondlaag alvorens af te werken.

 Minimale temperatuur 

Watergedragen verven hebben een minimale temperatuur nodig 
om te kunnen drogen.  Doorgaans is dit tussen de 5 °C en 10 °C.  
Bij lagere temperaturen vormt de verf geen gesloten film en zal de 
oppervlakte fouten vertonen en onvoldoende hechten op de onder-
grond.  Het is niet de omgevingstemperatuur die hierin bepalend is, 
maar de temperatuur van het te schilderen oppervlak. Metalen zijn 
goede geleiders, voelen koud aan en zijn gevoelig voor condens 
bij lage temperaturen.  Zorg dus voor een voldoende temperatuur, 
vooral bij het schilderen van non-ferro metalen met Omniprim plus.

SPECIFIEKE GEVALLEN4



16

VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS5

• Zorg indien mogelijk voor preventief onderhoud van je schilder-
werk en wacht dus niet tot de verf begint af te pellen. Vraag aan 
je winkelier naar de gemiddelde levensduur van het gekozen verf- 
systeem en zorg dan voor regelmatig onderhoud.

• Opteer zoveel mogelijk voor watergedragen verfsystemen. Deze 
zijn veel minder belastend voor het milieu en zijn minder schade-
lijk voor de gezondheid. 

• Zorg bij binnenschilderwerk steeds voor voldoende verluchting na 
het schilderen.

• Vermijd rechtstreeks contact met verf, zeker indien het om solvent-
gedragen verf gaat. Draag handschoenen bij het schilderen van 
solventverven of 2-componenten producten.

• Was je kwasten niet uit als je je werk onderbreekt. Rollen en 
kwasten van watergedragen producten kunnen enkele dagen in 
een plastic zak bewaard worden op een koude plaats (eventueel 
in de ijskast). Kwasten en rollen met solventgedragen verf kunnen 
enkele dagen bewaard worden door ze goed af te sluiten met 
aluminiumfolie.

 Verfrestjes en solventen 

• Giet verfrestjes van solventverf zoveel mogelijk in kleinere potjes. 
Te veel lucht in de pot veroorzaakt velvorming. Hoe minder lucht 
in de verpakking, hoe langer de verf kan bewaard worden. 

• Indien je oude verf met een vel wenst te hergebruiken, snij dan het 
vel los en verwijder het. Het is ook aangewezen om de verf vooraf 
te zeven om brokjes in het schilderwerk te vermijden. Gebruik 
hiervoor een verfzeefje of een nylonkous.

• Laat lege verpakkingen van verf goed uitlekken (omgekeerd 
plaatsen of uitborstelen of –schrapen) voor je ze weg brengt.

• Druk lege metalen bussen zo veel mogelijk dicht en schuif plas-
tieken emmers in mekaar.
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• Sluit na het schilderen de pot goed af. Door bij solventverven de 
verpakking even ondersteboven te houden wordt de sluitrand 
afgesloten van de lucht.

• Zet de datum op de bus en vermeld de ruimte waarvoor je de verf 
gebruikt hebt. In geval van overgegoten verf zet dan ook de verf-
soort op de bus. Dit vergemakkelijkt eventuele bijbestellingen.

• Stockeer verf koel, doch vorstvrij. Verf die bevroren geweest is, kan 
niet meer gebruikt worden. De meeste verven kunnen minstens 3 
jaar bewaard worden. 

• Gooi vervuilde white spirit of ander solventen niet weg. Laat het 
vuil bezinken, na enige tijd wordt het bovenste gedeelte terug 
helder en kan afgegoten worden. Deze white spirit is perfect bruik-
baar als reinigingsmiddel voor je materiaal.

• Gebruik geen white spirit om je handen schoon te maken. White 
spirit trekt door de huid en droogt die huid. Gebruik een specifiek 
handreinigingsmiddel.
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 Wegbrengen van verfoverschotten 

• Verfresten waar men geen blijf mee weet horen niet thuis bij het 
gewone huisvuil en zeker niet in de gootsteen. Geef deze mee met 
het klein gevaarlijk afval.

• Giet nooit solventresten in de gootsteen of het riool. Dit kan zelfs 
ontploffingsgevaar opleveren. Dit is klein gevaarlijk afval en hoort 
thuis in het containerpark.

• Een rol perfect uitwassen is een tijdrovende bezigheid die grote 
hoeveelheden solvent of waswater vereist. De rol laten opdrogen 
en dan verwijderen als afval is minder schadelijk voor het milieu.

De hier voorgeschreven systemen van BOSS paints waarborgen volgens onze jarenlange ervaring 
het beste resultaat. 

Indien je één of meerdere producten vervangt door producten van andere verffabrikanten is het 
resultaat niet gegarandeerd (zelfs al zijn die vergelijkbaar, dan nog kunnen er ongewenste neven-
werkingen optreden).



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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