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Veelgestelde vragen Decoverf voorstrijk 

 

Algemeen 

1. Wat doet Decoverf voorstrijk? 

Decoverf voorstrijk heeft twee functies, het kan het oppervlak zowel isoleren of fixeren/ 

impregneren voor het aanbrengen van de gewenste verf. Decoverf voorstrijk is een hoog 

geconcentreerd voorstrijk- en isoleermiddel voor gebruik binnen en buiten en kan zowel 

verdund als onverdund aangebracht worden. Als Decoverf voorstrijk onverdund aangebracht 

wordt werkt het als een isolerende voorstrijk. De isolerende voorstrijk gaat het doorbloeden 

van hardnekkige vlekken als nicotine, vochtvlekken, vilstift, teer en roet tegen. Verdund kan 

Decoverf voorstrijk gebruikt worden als fixeer/ impregneermiddel en verhardt Decoverf 

voorstrijk zachte ondergronden, vermindert de zuiging en fixeert poederende ondergronden. 

 

2. Wanneer moet ik Decoverf voorstrijk aanbrengen? 

Het is verstandig om Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen als er sprake is van een 

onbehandelde, zachte, poederende of zuigende ondergrond. Met een spons en wat water 

kun je heel gemakkelijk nagaan of er sprake is van een zuigende ondergrond. Maak het 

oppervlak vochtig, wordt het vocht snel opgenomen door het oppervlak dan is er sprake van 

een zuigende ondergrond. Decoverf voorstrijk kan tevens onverdund aangebracht worden 

over hardnekkige vlekken die de neiging hebben door te slaan in het oppervlak. Denk aan 

nicotine-, lippenstift-, thee-, potlood-, roet-, ballpoint-, teer-, viltstift-, en vochtvlekken. 

Decoverf voorstrijk heeft een sterk isolerende werking. 

 

3. Is het aan te raden om uit voorzorg Decoverf voorstrijk aan te brengen? 

Indien er geen sprake is van een zachte, poederende of zuigende ondergrond en wanneer er 

geen hardnekkige vlekken op het oppervlak zitten die de neiging hebben door te slaan in verf 

is het niet noodzakelijk om Decoverf voorstrijk aan te brengen. Decoverf voorstrijk is bedoelt 

voor het verbeteren van het oppervlak en vergroten van het rendement voor een langdurig 

mooi resultaat. Door Decoverf voorstrijk aan te brengen heb je minder verf nodig, minder 

kans op kleur verschillen bij de aanzet, betere hechting en geen vlekken die doorslaan.  

 

4. Welke kleur heeft Decoverf voorstrijk? 

Decoverf voorstrijk is transparant blauw van kleur en droogt blank transparant op.  

 

5. Op wat voor materialen kan ik Decoverf voorstrijk aanbrengen? 

Decoverf voorstrijk kan op tal van verschillende ondergronden worden aangebracht zoals 

zachte, poederende en zuigende ondergronden. Maar ook steenachtige ondergronden, 

bloedende houtsoorten, MDF, gips- en spaanderplaten en vervuilde ondergronden. Breng 

Decoverf voorstrijk onverdund aan op bloedende houtsoorten en vervuilde ondergronden. 

Op de overige ondergronden kun je Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen. Let op! Na 

verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is 

de houdbaarheid beperkt. 
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6. Kan ik Decoverf voorstrijk over oude of een andere verflaag heen aanbrengen? 

Decoverf muurverf kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden. Eventuele 

loszittende verdelen dienen wel verwijderd te worden. Schuur in dit geval de ondergrond 

vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, 

zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.  

 

7. Hoeveel Decoverf voorstrijk heb ik nodig? 

Onverdund is 1 liter Decoverf voorstrijk geschikt  voor ca. 12 m2. 1 liter Decoverf Voorstrijk 

verdund met 2-3 liter water is geschikt  voor ca. 32 m2. Het rendement is sterk afhankelijk 

van de zuiging van de ondergrond. Onverdund te gebruiken als isolerende voorstrijk wat 

doorbloeden van hardnekkige vlekken tegengaat, zoals nicotine, vochtplekken en viltstift. 

Verdund als fixeer-/impregneermiddel te gebruiken. Vergroot het rendement van het 

oppervlak en voorkomt oneffenheden in het eindresultaat.  

 

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf voorstrijk beschilderen, kan ik het restant 

bewaren? 

Decoverf voorstrijk is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een 

aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed 

afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Let op! Na verdunning is het 

niet meer mogelijk Decoverf Voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid 

beperkt. 

 

9. Is Decoverf voorstrijk een veilig en duurzaam product?  

Decoverf voorstrijk is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), 

formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf voorstrijk een veilig 

product, zowel bij verwerking als na uitharding.  

Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom 

altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het 

vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een 

veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.  

Daarnaast verhoogt Decoverf voorstrijk het rendement van het oppervlak waardoor er 

minder verf nodig is en het resultaat langer mooi blijft. Hierdoor draagt Decoverf voorstrijk 

bij aan de duurzaamheid van het oppervlak.  

Voorbereiden 

10. Kan ik Decoverf voorstrijk verdunnen? 

Decoverf voorstrijk kan zowel onverdund als verdund gebruikt worden. ONVERDUND als 

isolerende voorstrijk wat doorbloeden van hardnekkige vlekken tegengaat, zoals nicotine, 

vochtplekken en viltstift. VERDUND als fixeer/impregneermiddel te gebruiken. Vergroot het 

rendement van het oppervlak en voorkomt oneffenheden in het eindresultaat. 1 liter 

Decoverf Voorstrijk verdunnen met 2-3 liter water. 
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11. Moet ik nicotine aanslag voorbehandelen of verwijderen voor ik Decoverf voorstrijk 

aanbreng? 

Nicotine aanslag hoeft niet eerst verwijderd te worden, net als andere hardnekkige vlekken 

en aanslag. Bij twijfel of niet genoemde vlekken kan er in eerste instantie een proefvak 

aangebracht worden. Na drogen kan er een laag verf worden aangebracht, indien de vlek na 

ongeveer een half uur niet te zien is, kan worden vastgesteld dat de vlek voldoende 

geïsoleerd is.   

 

12. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf voorstrijk aanbrengen?  

Bij het aanbrengen van Decoverf voorstrijk moet de temperatuur van de ondergrond en 

omgeving tussen de 5 en 25°C liggen.  

Aanbrengen 

13. Na hoeveel tijd kan ik een andere verflaag over Decoverf voorstrijk heen aanbrengen? 

Na ca. 2 uur (verdund) tot 4 uur (onverdund) is Decoverf voorstrijk overschilderbaar. 

 

14. Ik heb gemorst met Decoverf voorstrijk, hoe kan ik dit schoonmaken? 

Decoverf voorstrijk heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen 

na drogen. Heb je gemorst met Decoverf voorstrijk, haal de gemorste verf dan direct weg 

met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als 

je gaat schilderen. Dek verder alvorens het schilderen alle overige meubels, vloeren, etc. af. 

Onderhoud 

15. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen? 

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. Indien vuil te lang op het 

oppervlak blijft zitten, zal dit in het oppervlak trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn. 

Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.  

 

 


