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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 voor je begint aan je 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 verven (latex handschoenen, veiligheidsbril).  

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

klaar te leggen voordat je begint.  

 

2. Met Taller’s magneetverf kun je overal in je huis of op kantoor een (stuk) wand omtoveren 

tot een handig oppervlak waar je door middel van magneten dingen op kunt bevestigen. Wil 

je dus een handige functionaliteit toevoegen aan een stuk muur, breng er dan Taller’s 

magneetverf op aan. Je hoeft je natuurlijk niet te beperken tot een stuk muur! Denk ook 

eens aan een deur, de zijkant van een (keuken) kastje of een voorwerp.  

 

3. Niet elke ondergrond is direct geschikt om beschilderd te worden. Behandel daarom indien 

nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende 

ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond) voor het mooiste, langdurige 

resultaat. Daarnaast moet de ondergrond glad, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.  

 

4. Over Taller’s magneetverf kun je water gedragen verf aanbrengen in elke gewenste kleur. Op 

deze manier kun je je magneetverfoppervlak aanpassen aan de stijl en kleur van jouw 

interieur.   

Aanbrengen 

5. Hoe gladder het oppervlak, hoe beter de magneet contact maakt met de verflaag. Een glad 

eindresultaat kun je bereiken door bij het aanbrengen van Taller’s magneetverf elke laag 

tussentijds glad te strijken met een breed plamuurmes of een spaan.  

 

6. Breng minimaal 2 à 3 lagen aan voor het gewenste resultaat.  

Als je van plan bent om je magneetverfoppervlak nog af te werken met gekleurde verf, 

schoolbordverf of whiteboardverf, breng dan een extra laag Taller’s magneetverf aan om de 

werking krachtig te houden.  

 

7. Schud het verfblik goed voor gebruik en roer vervolgens nog meerdere minuten de verf 

stevig door. De verf bevat namelijk zwaardere deeltjes die tijdens opslag naar de bodem 

zakken. Door stevig te schudden en te roeren maak je de verf weer glad en klaar voor 

gebruik.   
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8. Elke laag Taller’s magneetverf moet handdroog zijn, voordat je een eventuele nieuwe 

verflaag eroverheen aanbrengt. Wacht dus na aanbrengen ongeveer zes uur voor je een 

volgende laag Taller’s magneetverf aanbrengt. Twee lagen Taller’s magneetverf zijn 

voldoende, voor een extra sterk effect breng een derde laag aan. Wacht minimaal 24 uur 

voordat je een ander verfproduct eroverheen aanbrengt.  

 

9. Laat verfresten goed uitharden. Ze kunnen vervolgens gewoon met het huishoudelijk afval 

mee. Nog vloeibare verfrestanten dienen te worden behandeld als chemisch afval en te 

worden afgevoerd volgens lokale en nationale voorschriften.  

 

10. Spoel kwasten en/of rollers nooit schoon met lopend water. Dit is schadelijk voor het milieu. 

Bewaar het verontreinigde water waarin je de kwasten of rollers hebt schoongemaakt. Laat 

het geheel indrogen en behandel dit als huishoudelijk afval.    

 

11. Voor een extra leuk effect, breng Tseezy whiteboardverf of Taller’s schoolbordverf aan over 

Taller’s magneetverf. Zo creëer je een wand of voorwerp dat niet alleen magneten aantrekt, 

maar waar ook op geschreven kan worden. 

Onderhoud 

12. Niet alle magneten zijn even geschikt. Er zijn veel verschillende soorten magneten, variërend 

in draagkracht, toepassing en gewicht.  

 

13. Indien er een vlek of vuil zit op je met Taller’s magneetverf behandelde oppervlak, haal dit 

dan direct weg met een vochtige doek en warm water. 


