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Algemeen 

1. Wat voor effect geeft Night & Day? 

Het unieke aan Night & Day is dat het zowel overdag als in het donker  een decoratief effect 

geeft door de toevoeging van verschillende verfbolletjes die vlak opdrogen.  

Voor het effect in het donker bevat Night & Day Glow in the Dark pigmentbolletjes. Deze 

pigmentbolletjes absorberen lichtenergie en geven deze vertraagd weer af zodra het donker 

is. Hierdoor wordt in het donker het Glow in the Dark effect zichtbaar als een soort 

sterrenhemel. 

Om je muur/oppervlak ook overdag een trendy en decoratief effect te geven zijn aan de 

topcoat metallic verfbolletjes toegevoegd die zorgen voor een dynamisch en licht glanzend 

effect. In het geval van de gekleurde Night & Day varianten is tevens een subtiel glittereffect 

in de verf verwerkt, voor een extra sprankelend eindresultaat. 

 

2. Geeft Night & Day licht?  

Night & Day bevat Glow in the Dark pigmenten. Deze pigmenten nemen energie uit de 

lichtbron op, houden het vast en zenden het vertraagd weer uit. Dit noemen we een 

lichtgevend effect. De pigmentdeeltjes moeten zich dus wel kunnen “opladen” onder 

voldoende belichting; Night & Day is niet vergelijkbaar met een lamp die zelf licht produceert 

maar straalt eerder geabsorbeerde lichtenergie vertraagd weer uit. Hoe meer direct licht het 

oppervlak kan opvangen, hoe groter het effect zal zijn als het donker is. 

 

3. Waarop kan ik Night & Day aanbrengen?  

Night & Day is bedoeld voor de afwerking van wanden. Het geeft een rustgevend effect en is 

daarmee zeer geschikt voor kinderkamers, maar is ook mooi als afwerking in keukens, 

gangen, trapportalen en dergelijke. Night & Day kan eventueel ook worden aangebracht op 

voorwerpen of plafonds, let er bij plafonds wel op dat de belichting voldoende is om het 

Glow in the Dark effect zichtbaar te maken.  

  

4. Kan ik Night & Day ook op hout aanbrengen? 

Ja, Night & Day kan op diverse ondergronden worden aangebracht zoals cement, beton, hout 

en (glasweefsel-) behang. Breng Night & Day aan op wanden, plafonds en voorwerpen. De 

ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de primer wordt 

aangebracht. Alle eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. 

Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel 

(poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond). 

 

5. Kan ik de top coat ook aanbrengen over mijn eigen gekozen kleur muurverf? 

De primer van Night & Day is een unieke verf, die zich laat verwerken als een muurverf. Night 

& Day primer hecht goed, spettert niet en dekt uitstekend. De Night & Day primer en topcoat  

zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat je in combinatie het mooie Night & Day effect krijgt. 

Het aanbrengen van de topcoat over een eigen gekozen kleur muurverf raden we daarom af.   
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6. Is Night & Day een veilig product voor op de baby-/kinderkamer? 

Night & Day is geschikt voor verwerking in de baby-/kinderkamer. Night & Day bevat geen 

vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of andere schadelijke oplosmiddelen. Ook 

de hoeveelheid Glow in the Dark pigment per m2 is klein en onschadelijk. Night & Day is een 

watergedragen verfproduct en na uitharding een volkomen veilig product voor baby-

/kinderkamer. De gekleurde varianten van Night & Day bevatten glitters voor een extra 

speels effect op de kinderkamer.  

 

7. Hoelang is het Glow in the Dark effect zichtbaar? 

Dit hangt af van de kwaliteit en duur van de belichting. Indien de verf langere tijd goed 

belicht is, kan het effect tot wel 10 uur lang zichtbaar zijn. Daarbij neemt het effect in de loop 

van de tijd in sterkte af.  

 

8. Wat is de levensduur van het Glow in the Dark effect van Night & Day? 

Het Glow in the Dark effect kan tot wel 10 jaar meegaan. Het lichtgevend vermogen zal 

uiteindelijk  wel minder worden en bouwt zich in de loop der jaren langzaam af. 

 

9. Ik wil maar een klein oppervlak met Night & Day behandelen, kan ik het restant bewaren? 

Als je niet alle primer of topcoat nodig hebt, haal dan niet meer uit de verfzak dan nodig is en 

sluit de zak goed. Bewaar de verf droog en koel, maar vorstvrij. Night & Day is, zoals ieder 

verfproduct, na openen beperkt houdbaar.  

 

Voorbereiden 

10. Wat heb ik verder nodig om Night & Day aan te kunnen brengen?  

Niets! Koop je Night & Day, dan krijg je een complete set met primer, topcoat, roller en 

kwast in een unieke verpakking. De emmer en inlay doen dienst als verfbakje en uiteraard 

hebben we een duidelijke handleiding toegevoegd met werkinstructie en inspirerende tips.   

 

11. Kan ik de primer of topcoat verdunnen? 

Zowel de primer als de topcoat mag niet worden verdund. Het verdunnen van de verf tast de 

eigenschappen van zowel de primer als de topcoat aan.  

 

12. Moet ik het oppervlak eerst schuren voordat ik Night & Day primer aanbreng? 

Breng  de Night & Day primer aan zoals een gewone muurverf. Afhankelijk van de conditie 

van de ondergrond waar je het op wilt aanbrengen moet het wel of niet geschuurd worden. 

Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de 

ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van 

(oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.  

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf 

wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden 

gerepareerd.  
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Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel 

(poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond). 

 

13. Moet ik het oppervlak schuren voordat ik de Night & Day topcoat aanbreng? 

De topcoat kan direct aangebracht worden op de primerlaag wanneer deze handdroog is. De 

primer is handdroog na ca. 2 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. De set is zo op 

elkaar afgestemd dat de topcoat zich hecht aan de primerlaag en je niet tussendoor hoeft te 

schuren. 

 

Aanbrengen 

14. Bij het openen van mijn verpakking Night & Day blijkt één van de binnenzakken lek. Wat 

moet ik doen? 

Neem contact op met je verkooppunt.  

 

15. Na hoeveel tijd kan ik de topcoat aanbrengen over de primerlaag? 

Als de primer handdroog is kan de topcoat aangebracht worden. De primer is handdroog na 

circa 2 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de 

luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge 

luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.   

 

16. Hoe moet ik de primer aanbrengen? 

Breng de Night & Day primer, met een roller, aan zoals een gewone muurverf.  

 

17. Hoe moet ik de topcoat aanbrengen? 

Breng de Night & Day topcoat aan met een kwast in creatieve kruislingse bewegingen. Nadat 

ca. 1m² is aangebracht, nogmaals met de kwast licht over de applicatie strijken (“aaien”) om 

eventuele kwaststrepen te verzachten. 

 

18. Ik heb gemorst met Night & Day, hoe kan ik dit schoonmaken? 

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Night & Day verf, haal deze dan direct weg met 

een vochtige doek en warm water. Het is daarom altijd aan te raden een vochtige doek bij de 

hand te hebben als je gaat schilderen. 

 

19. Na hoeveel tijd is de topcoat droog? 

De topcoat is na circa 5 tot 8 uur droog, volledige uitharding na ongeveer 48 uur. Dit is een 

indicatie, aangezien het droogproces afhankelijk is van de luchtvochtigheid en de 

temperatuur van ondergrond en omgeving.  
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20. Moet ik de topcoat dekkend aanbrengen of juist niet? 

De topcoat dient zodanig over het gehele oppervlak te worden aangebracht, dat de 

verschillende verfbolletjes, die in de Night & Day top coat zitten, gelijkmatig verdeeld zijn. De 

verfbolletjes drogen vlak op. Indien de verfbolletjes gelijkmatig verdeeld zijn, zullen zij een 

homogeen resultaat geven. Als er op een bepaald deel van het oppervlak meer bolletjes zijn 

dan op een ander gedeelte, zal het gedeelte waar meerdere bolletjes zijn aangebracht een 

sterker Glow in the Dark of metallic effect geven.  

 

Onderhoud en gebruik  

21. Hoe kan ik vuil van het oppervlak afhalen? 

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast en kan 

prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek.  Indien vuil te lang op het 

oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet of moeilijk te verwijderen. Verwijder 

vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.  

 

22. Wat voor soort licht moet ik in de kamer hebben voor het beste effect? 

Voldoende direct licht. Dit mag daglicht of kunstlicht zijn. Het Glow in the Dark pigment in de 

verf neemt energie uit de lichtbron op, houdt dit vast en zendt het vertraagd weer uit. Hoe 

meer direct licht het oppervlak kan opvangen, hoe groter het effect zal zijn als het donker is.  

 

23. Als ik uitgekeken ben op het Glow in the Dark effect kan ik er dan gewoon overheen 

schilderen? 

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar dat kan. Indien gewenst, is Night & Day 

gewoon overschilderbaar. Het decoratieve en Glow in the Dark effect zal dan niet meer 

zichtbaar zijn.  

 

 

 


