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Voorbereiden 

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen 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.  

Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je 

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

 

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

na drogen. Dek daarom voor het schilderen alles af en plak eventueel het te beschilderen 

vlak af met schilderstape voor een strak resultaat. 

 

3. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen. Defecten in de 

ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun 

je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.  

 

4. 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 

het drogen van de verf niet te zien is, kan worden vastgesteld dat de vlek voldoende 

geïsoleerd is.   

 

5. Decoverf voorstrijk kan op twee wijze gebruikt worden, zowel onverdund als verdund. 

Onverdund is Decoverf voorstrijk uitstekend te gebruiken als isolerende voorstrijk. Verdund 

kan Decoverf voorstrijk gebruikt worden als fixeer/ impregneermiddel. 

 

6. Door Decoverf voorstrijk onverdund aan te brengen kun je hardnekkige vlekken isoleren, 

zoals nicotine, vochtvlekken, vilstift, teer en roet. Door Decoverf voorstrijk verdund aan te 

brengen kun je zachte ondergronden verharden, zuiging verminderen en poederende 

ondergronden fixeren. 

 

7. Een makkelijke manier om te testen of er sprake is van een zuigende ondergrond is door het 

oppervlak vochtig te maken met een spons en wat water. Wordt het vocht snel opgenomen, 

dan is er sprake van een zuigende ondergrond.  

 

8. 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. 

 

9. Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf voorstrijk als 

isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt. 
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Aanbrengen 

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

veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.  

 

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

klaar te leggen voordat je begint. 

 

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

na drogen. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder het 

tape direct als je klaar bent met schilderen van het schilderwerk af.  

 

13. Breng Decoverf voorstrijk ruim aan met een kwast of blokwitter als isolerende voorstrijk. Als 

het oppervlak droog is, kan aan de gelijkmatige glans bekeken worden of het over goed 

gedekt aangebracht is.  

 

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

omgeving tussen de 5 en 25°C liggen.   

Onderhoud 

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

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

Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek. 

 

 


