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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.  

Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak 

resultaat.  

Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je 

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

 

2. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen.  

Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de 

ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of 

hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).  

Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je 

eenmaal begonnen bent.  

 

3. Indien je een glad oppervlak wil schilderen, kun je het beste een roller gebruiken. Heeft het 

oppervlak wat je wilt gaan schilderen structuur? Breng de verf dan aan met een kwast.  

 

Aanbrengen 

4. 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.  

 

5. 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. Als je het erop laat zitten terwijl de verf 

droogt laat het zich soms moeilijk verwijderen en kunnen er bij het verwijderen stukjes verf 

afbreken.  

 

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

klaar te leggen voordat je begint. 

 

7. Voor een mooi, strak resultaat kun je het beste eerst de randen schilderen met een kwast 

voordat je de rest van het oppervlak schildert met een roller. 
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8. Decoverf krijtverf is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 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.   

 

9. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf krijtverf van 4 liter voldoende voor 6 – 7 m2 in 

1 laag. Heb je minder nodig? Bewaar het restant rechtop om uitlopen te voorkomen in goed 

afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai het blik om en plaats 

hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en 

koel, maar vorstvrij bewaren. Decoverf muurverf is, zoals ieder verfproduct, na openen 

beperkt houdbaar. 

 

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.  


