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Voorbereiden 

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor verven dat een goede voorbereiding het halve werk is. 

Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle 

benodigdheden klaar: de verf, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.  

Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak 

resultaat.  

Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je 

gaat schuren (mondkapje) en verven (latex handschoenen, veiligheidsbril).  

Verwijder eventueel gemorste verf altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek 

klaar te leggen voordat je begint.  

 

2. Met Colourwash geef je elk gewenst houten voorwerp eenvoudig een trendy en decoratieve 

afwerking. Het geeft een wash effect slijtlaag, die de houtnerf accentueert.  Met Colourwash 

tover je die oude kast of dat ouderwetse stoeltje weer om tot een moderne blikvanger! 

 

3. Laat je creativiteit de vrije loop. Gebruik Colourwash bijvoorbeeld ook eens op een oud 

houten kistje of een decoratieve krans! 

 

4. Breng Colourwash aan op je steiger- of sloophouten tuinset voor een trendy afwerking. 

Colourwash is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. Let er wel op dat Colourwash 

niet geschikt is voor geïmpregneerd hout en breng op buitenhout niet meer dan twee lagen 

aan (zie ook onze ‘veelgestelde vragen’). 

 

5. Wist je dat Colourwash te verkrijgen is in verschillende kleuren?  

Jij kiest de kleur, en bepaalt zelf de intensiteit van de look door 1 of meerdere lagen aan te 

brengen! 

Aanbrengen 

6. Studio Coldec hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke 

producten. Veruit de meeste van onze producten bevatten dan ook weinig tot geen 

schadelijke stoffen. Toch 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 de 

vrijkomende verfstoffen niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en 

een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.  

 

7. Breng Colourwash in de richting van de houtnerf aan met een blokwitter of kwast.  

 

8. Glad hout kan zowel geschuurd als ongeschuurd geschilderd worden met Colourwash.  
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9. Bij  ruw hout is het makkelijker om te schuren nadat je een laag Colourwash hebt 

aangebracht. Door het aanbrengen van de Colourwash worden de losse vezels harder, gaan 

ze rechtop staan en komen ze daarna makkelijker los met schuren. 

 

10. Het aanbrengen van méér dan 2 lagen Colourwash in het geval van buiten gebruik wordt 

afgeraden, omdat de verf het hout dan teveel afsluit en het hout geen vocht kwijt kan. Vocht 

beschadigt dan van binnenuit de verffilm. 

 

11. Laat verfresten goed uitharden, deze kunnen na uitharding gewoon met het huishoudelijk 

afval meegegeven worden. 

 

12. Spoel kwasten nooit schoon met lopend water. Dit is zeer schadelijk voor het milieu. Bewaar 

het verontreinigde water waarin je de kwasten hebt schoongemaakt. Laat het geheel 

indrogen en behandel dit als huishoudelijk afval.    

 

Onderhoud 

13. Indien je Colourwash op een houten meubel of voorwerp buiten hebt aangebracht, is het 

raadzaam om maatregelen te nemen zodat vocht kan niet op je meubel of voorwerp blijft 

liggen, zoals het afdekken of schuin zetten ervan. Doe dit met name bij koude en/of vochtige 

weersomstandigheden buiten de zomer, wanneer het vocht niet snel verdampt.   

 

14. Verf droogt na aanbrengen relatief snel. Tijdens het droogproces verdampt het water en 

vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. 

Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door tot wel 

30 dagen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden. 

Hierom adviseren wij om de film pas na 1 maand mechanisch te belasten, bijvoorbeeld om 

het schoon te maken met een borstel.  

 

15. Het is aan te raden om onderzetters te gebruiken op een houten tafel, ook als deze is 

behandeld met Colourwash. Water geeft geen probleem als je het meteen wegveegt maar 

als het lang blijft liggen kan het altijd een kring geven in het hout. Het product vult de nerven 

van het hout maar sluit het niet af. Het kan het hout dus niet volledig beschermen tegen 

indringen van vocht of vlekken.  


