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Algemeen 

1. Waarvoor kan ik Funpaint gebruiken? 

Funpaint is een decoratieve verf op waterbasis, voor het beschilderen van objecten en 

schilderijen. Funpaint hecht op vrijwel alle ondergronden. 

 

2. Wie zijn Jack, Eelco en Jantiena? 

Jack is Jack Liemburg; een kunstenaar, landelijk bekend om zijn werken met felle kleuren en 

dynamiek. Jack is fan van Decoverf.nl en gebruikt onze verf in zijn werk en tijdens zijn 

spetterende workshops. www.jacksart.nl   

 

Eelco is Eelco Sintnicolaas: een Nederlandse topatleet en meervoudig kampioen, 

gespecialiseerd in de meerkamp. Geïnspireerd door zijn medailles, omvat Eelco’s Funpaint 

lijn een gouden, zilveren en bronzen metallic verf waarmee je ieder object een glanzende 

metallic look geeft.   

 

Jantiena is een creatieve vlogger die altijd ideeën heeft om iets mooi, persoonlijk en 

bijzonder te maken. Jantiena heeft in haar werk dagelijks met verf te maken en begrijpt 

daarom echt hoe veelzijdig de toepassing van verfproducten is. Met Jantiena’s Funpaint laat 

je je creativiteit de vrije loop en tover ook jij allerlei objecten, vazen en fotolijsten om tot 

unieke blikvangers.  

 

3. Kan ik Funpaint op elk soort materiaal aanbrengen? 

Funpaint is een verf op waterbasis die op vrijwel alle ondergronden hecht.  

Zoals bij iedere verf, dient de ondergrond schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn 

voordat de verf wordt aangebracht. 

 

4. Kan ik Funpaint zowel binnen en buiten gebruiken? 

Funpaint kun je gebruiken voor objecten binnen en buiten. Laat je creativiteit de vrije loop en 

tover allerlei objecten voor binnen en buiten om in unieke eyecatchers!  

 

5. In welke kleuren is Funpaint verkrijgbaar? 

Jack’s Funpaint is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, geel, roze, oranje, rood, paars, blauw, 

lichtblauw, lichtgroen en limegroen. Daarnaast is Jack’s Funpaint verkrijgbaar in vijf neon 

kleuren namelijk oranje, roze, geel, blauw en groen.  

Eelco’s Funpaint is verkrijgbaar in de metallic kleuren goud, zilver en brons.  

Jantiena’s Funpaint is verkrijgbaar in 9010, taupe, oud roze, parelgrijs en saliegroen.  

 

6. Kan ik Funpaint over andere verf heen aanbrengen? 

Funpaint kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden. Voor een mooi 

resultaat dient het oppervlak wel egaal te zijn. Is dit niet het geval, schuur dan de 

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

schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet  
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inademt. De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn 

voordat de verf wordt aangebracht 

  

7. Is Funpaint een veilig product voor kinderen om mee te werken? 

De verf is in principe een verf op waterbasis en bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen. 

Desondanks is Funpaint geen (speciaal hiervoor ontwikkelde) kinderverf. Laat (kleine) 

kinderen daarom nooit zonder toezicht schilderen met Funpaint. Bij aanraking met de huid of 

ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

 

Voorbereiden 

8. Kan ik Funpaint verdunnen? 

Funpaint, zoals ieder verfproduct, is 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. 

 

9. Moet ik het oppervlak eerst schuren voor ik Funpaint aanbreng? 

Het oppervlak schuren voordat je Funpaint aanbrengt is niet noodzakelijk, zolang er geen 

losse deeltjes op zitten zoals bijvoorbeeld afbladderende oude verfresten. In dit wel het 

geval, 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. 

 

Aanbrengen 

10. Kan ik Funpaint weer uit mijn kleding verwijderen? 

Verwijder de Funpaint zo snel mogelijk, als de verf nog niet is opgedroogd, door middel van 

stromend water. Zodra de verf droog is, is het moeilijk tot niet te verwijderen. 

 

11. Ik heb gemorst met Funpaint, hoe kan ik dit schoonmaken? 

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Funpaint, haal de gemorste verf dan direct weg 

met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als 

je gaat schilderen. 

 

12. Na hoeveel tijd is Funpaint droog? 

Funpaint is handdroog na ca. 2 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C en volledig droog 

na 12 uur. 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.   
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Onderhoud 

13. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen? 

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.  

 

 


