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Algemeen 

1. Wat voor effect geeft Colourwash? 

Colourwash geeft een wash effect slijtlaag op hout. Het accentueert de houtnerf en geeft 

een trendy en decoratieve afwerking.  

 

2. Kan ik Colourwash op mijn houten buitenmeubel aanbrengen? 

Als het houten buitenmeubel van onbehandeld hout gemaakt is, zowel geschaafd als fijn 

bezaagd hout, kan Colourwash aangebracht worden op het houten buitenmeubel. 

Colourwash is niet geschikt voor geïmpregneerd hout. Het impregneermiddel in het hout 

zorgt er namelijk voor dat de verf niet goed kan hechten.  

Voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te brengen in maximaal 

2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor vocht in het object niet door de lagen 

kan ademen. Door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft 

liggen, kan de verffilm beschadigen.   

In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is raadzaam in andere jaargetijden 

maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten van de meubels/voorwerpen 

zodat vocht er niet op blijft liggen. 

 

3. Beschermt Colourwash het hout als ik het voor buiten gebruik? 

Ja, Colourwash is geschikt als beschermlaag. Graag leggen we je wat uit over de werking van 

het product. Na aanbrengen droogt de verf 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.  

 

Voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te brengen in maximaal 

2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor vocht in het object niet door de lagen 

kan ademen. Door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft 

liggen, kan de verffilm beschadigen.  In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is 

raadzaam in andere jaargetijden maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten 

van de meubels/voorwerpen zodat vocht er niet op blijft liggen. 

Colourwash is vergelijkbaar met een beits. Door wind, zon en regen wordt deze op den duur 

aangetast. Na verloop van tijd dient het object opnieuw behandeld te worden met 

Colourwash. Om het transparante effect te behouden, is het raadzaam de oude la(a)g(en) 

dan eerst te schuren.  

 

4. Waarom kan ik Colourwash niet aanbrengen op geïmpregneerd hout? 

Colourwash hecht slecht tot matig op geïmpregneerd hout. Dit komt door de behandeling die 

het hout ondergaat als het wordt geïmpregneerd. Het impregneermiddel in dit hout 

belemmert een goede hechting van de Colourwash.  
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5. Kan ik Colourwash op mijn houten vloer aanbrengen? 

Colourwash kan worden aangebracht op oppervlakken van onbehandeld hout.  

Colourwash is echter niet ontwikkeld voor vloeren. De slijtvastheid van Colourwash is dan 

ook ruim voldoende voor objecten en wanden, maar matig voor toepassing op een intensief 

gebruikte vloer.  

Wil je colourwash op een vloer aanbrengen die intensief belopen wordt, dan kan dat wel, 

maar houd er dan rekening mee dat slijtage mogelijk sneller zichtbaar zal zijn. Je zult dan met 

enige regelmaat een nieuwe laag Colourwash moeten aanbrengen (evt. vooraf schuren om 

transparante wash-effect te behouden).  

 

6. Kan ik Colourwash over een lak of andere verf aanbrengen? 

Colourwash is bedoeld om aan te brengen op onbehandeld hout. Het Colourwash effect, 

waarbij de houtnerf zichtbaar blijft en geaccentueerd wordt, verkrijg je dus niet op reeds 

dekkend geschilderd hout.  

Indien je het over een houten object wilt aanbrengen dat al eerder bewerkt is met een lak of 

andere verf dan raden we aan de oude verflaag eerst te verwijderen door middel van 

schuren of afbranden.  

 

7. Kan ik Colourwash ook op ander materiaal dan hout aanbrengen? 

Colourwash is specifiek ontwikkeld om aan te brengen op hout. Het Colourwash effect wordt 

gekenmerkt door het zichtbaar blijven van de houtnerf en geeft een trendy en decoratieve 

afwerking aan houten meubelen en objecten.  

 

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Colourwash behandelen, kan ik het restant bewaren? 

Colourwash is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken 

verpakking altijd rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te 

voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren. 

Voorbereiding 

9. Moet ik de ondergrond schuren voordat ik Colourwash aanbreng? 

Nee, de ondergrond hoeft niet vooraf geschuurd te worden . Bij ruw hout is het zelfs aan te 

raden NIET vooraf te schuren maar eerst een laag Colourwash aan te brengen en daarna pas 

te schuren. Door het aanbrengen van de Colourwash worden de losse vezels namelijk harder 

en komen ze makkelijker los met schuren.   

Glad hout zoals grenen kan zowel geschuurd als ongeschuurd overschilderd worden met 

Colourwash. Indien er op het te behandelen hout nog oude verfresten aanwezig zijn, dienen 

deze eerst weggeschuurd te worden. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren 

van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.  
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10. Kan ik Colourwash verdunnen met water? 

Nee. Verdunnen met water verslechtert de eigenschappen van de verf en wordt dan ook 

afgeraden. 

Aanbrengen 

11. Moet ik, bij het aanbrengen van meerdere lagen, tussendoor schuren?  

Het is niet noodzakelijk om tussen het aanbrengen van lagen te schuren. Bij ruw hout is het 

zelfs aan te raden NIET vooraf te schuren maar eerst de Colourwash aan te brengen en 

daarna pas te schuren. Door het aanbrengen van de Colourwash worden de losse vezels 

namelijk harder en komen ze makkelijker los met schuren.  

  

12. Na hoeveel tijd drogen kan ik een tweede laag Colourwash aanbrengen? 

Na 2 tot 3 uur drogen kan er een tweede laag worden aangebracht.  

 

13. Ik heb gemorst met Colourwash, hoe kan ik dit schoonmaken? 

De gemorste Colourwash kun je het beste direct met warm water weghalen. Zorg er daarom 

bij elke verfklus voor dat je een vochtige doek bij de hand hebt om eventuele gemorste verf 

direct te kunnen verwijderen. 

 

14. Ik wil op een groter oppervlak Colourwash aanbrengen; kan dit met een roller worden 

aangebracht en zo ja, wat voor soort roller kan ik dan het beste gebruiken?  

Het mooiste wash-effect bereik je met een kwast. Om die reden adviseren wij om 

Colourwash ook op grotere oppervlakken aan te brengen met een brede kwast of blokwitter.  

 

15. Hoeveel lagen Colourwash kan ik over elkaar aanbrengen? 

Bij het gebruik van Colourwash op objecten binnen kun je zoveel lagen aanbrengen als je 

wilt; tot het door jou gewenste resultaat is bereikt. Houd er wel rekening mee dat elke 

verflaag voor meer dekking zorgt, en dus het transparante wash-effect vermindert. 

  

Voor gebruik buiten wordt het aanbrengen van meer dan 2 lagen afgeraden.  

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof een film. 

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

Met meer dan 2 lagen sluit de Colourwash-film het oppervlak af waardoor het niet kan 

ademen. Er is bij buitengebruik altijd sprake van meer of minder vocht in het object, hetgeen 

dan niet weg kan. Hierdoor vergroot je met meer dan 2 lagen de kans dat de verfilm  

delamineert.  
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Onderhoud 

16. Help! De verf bladdert van mijn buitenmeubel/voorwerp, hoe kan dit? 

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

vormt het resterende vaste stof 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 na het aanbrengen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van 

de film worden. Het wordt dan ook geadviseerd de verf pas na 1 maand mechanisch te 

belasten, bijvoorbeeld door het schoon te maken met een borstel.  

In het bijzonder voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te 

brengen in maximaal 2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor het hout niet kan 

ademen en vocht in het hout niet weg kan. Dit vergroot de kans op delamineren van de 

verffilm.  

Ook door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft liggen, kan 

de verffilm beschadigen. In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is raadzaam in 

andere jaargetijden maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten van de 

meubels/voorwerpen zodat vocht er niet op blijft liggen. 

Een andere oorzaak van het afbladderen van de Colourwash kan zijn dat het hout dat je hebt 

geverfd geïmpregneerd was. Colourwash is bedoeld voor toepassing op onbehandeld hout 

en niet geschikt voor geïmpregneerd hout. Het impregneermiddel in dit hout belemmert een 

goede hechting van de Colourwash.   

 

17. Hoe kan ik mijn met Colourwash behandelde voorwerp onderhouden? 

Het voorwerp kan gereinigd worden met een normaal huishoudreinigingsmiddel. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor, ammonia, etc. Agressieve 

schoonmaakmiddelen hebben geen goede uitwerking op zowel de verf als het voorwerp.  

 

18. Moet ik onderzetters gebruiken op een met Colourwash behandelde tafel? 

Ja, dat is altijd aan te raden. Water geeft geen probleem als je het meteen wegveegt maar als 

het blijft liggen kan het een kring geven in het hout. Het product vult de nerven van het hout 

maar sluit het niet af. Vlekken kunnen daarom in het hout trekken als ze niet direct 

verwijderd worden.  

 

 


