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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, de verfbakje(s) en schilderstape. 

 

2. Jantiena’s Dipverf kun je gebruiken om een dip dye effect op objecten te creëren. De zachte 

trendkleuren zijn helemaal van nu. Jantiena’s Dipverf is namelijk verkrijgbaar in de kleuren 

mat grijs, pearl roze, pearl zilver, pearl mint en pearl groen. 

 

3. Jantiena’s Dipverf is een decoratieve verf op waterbasis, voor het creëren van een dip dye 

effect op objecten. Dipverf druipt niet en hecht aan vrijwel alle ondergronden, van glas tot 

steen en plastic. Tover beelden, kaarsenstandaards of kerstballen om tot unieke, creatieve 

blikvangers met Jantiena’s Dipverf. 

 

4. Heb je oude, gedateerde kerstballen die je echt niet meer in de boom wil hangen? Met 

Jantiena’s Dipverf tover je deze kerstballen in een handomdraai om tot unieke blikvangers.     

 

5. Ondanks dat Jantiena’s Dipverf een verfproduct is op waterbasis en geen gevaarlijke 

oplosmiddelen bevat, is het geen verf speciaal ontwikkeld voor kinderen. Laat (kleine) 

kinderen daarom nooit zonder toezicht schilderen met Jantiena’s Dipverf. Bij aanraking met 

de huid of ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen.  

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

veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.  

 

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

klaar te leggen voordat je begint. 

 

8. Voor het mooiste resultaat moet je het object na het dippen even stevig afschudden om een 

mooi strak en recht resultaat te verkrijgen. 

 

9. Ging het dippen niet helemaal recht en netjes? Geen probleem! Zolang de verf nog nat is, 

kan deze gemakkelijk met water weer van het object verwijderd worden.  
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Onderhoud 

10. 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 tot moeilijk te verwijderen zijn van het 

oppervlak. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek. 

 

 


