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Voorbereiden 

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook bij verven dat een goede voorbereiding het halve werk is. 

Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg voordat je begint 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 schoolbordverf kun je overal in huis een functioneel en leuk 

schoolbordoppervlak creëren. Toepasbaar op muren, deuren en voorwerpen.   

 

3. Breng Taller’s schoolbordverf aan over Taller’s magneetverf en je kunt op je 

schoolbordoppervlak tevens iets ophangen met magneten.  

 

4. Hoe gladder het oppervlak, hoe makkelijker het is om op het oppervlak te schrijven. Zorg er 

dus voor dat het oppervlak waarop je de Taller’s schoolbordverf aanbrengt glad is alvorens te 

beginnen. Schuur eventuele oneffenheden weg en repareer defecten in de ondergrond.  

 

5. 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.  

Aanbrengen 

6. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder dit direct als je 

klaar bent met schilderen. Als je het erop laat zitten terwijl de verf droogt en kunnen er bij 

het verwijderen stukjes verf afbreken.  

 

7. 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.  

 

8. 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.   
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9. Breng Taller’s schoolbordverf eens op een fles of mok aan voor een origineel en leuk effect. 

Zo verander je een saaie mok in een persoonlijke beker of een oude fles in een mooie vaas.  

Onderhoud 

10. Verwijder het krijt met een bordenwisser of vochtige doek van het schoolbordoppervlak. U 

kunt eventueel ook een normaal huishoudmiddel of allesreiniger gebruiken, om het 

schoolbordoppervlak schoon te maken. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals 

chloor of schuurcrèmes.  

 

11. Niet alle soorten krijt zijn geschikt voor Taller’s schoolbordverf. Krijtsoorten als wasco, 

vetkrijt en andere soorten vettig krijt zijn moeilijk tot niet verwijderbaar van het 

schoolbordoppervlak. Gebruik alleen schoolbordkrijt of stoepkrijt (kalkkrijt).  

 

 


