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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, rollers en afbreekmesje.  

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).  

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

klaar te leggen voordat je begint.  

 

2. Tseezy kan op elk glad oppervlak aangebracht worden. Denk ook eens aan een deur, de 

zijkant van een bureau, de achterwand van de keuken of de tegels rondom de badkuip in de 

badkamer. 

 

3. Tekenen je kinderen op de muur? Maak van de muur in de kinderkamer een whiteboard en 

laat ze gerust tekenen en kleuren zonder dat je boos hoeft te worden. Tseezy is na uitharden 

een volkomen veilig product en geschikt voor de baby- of kinderkamer. Tseezy bevat minder 

dan 10 parts per million formaldehyde en minder dan 1 g/L VOS. 

 

4. Hoe gladder het oppervlak waar de whiteboardverf op wordt aangebracht, hoe beter en 

eenvoudiger de inkt van de bijgeleverde stiften later weer verwijderd kan worden.  

 

5. Wil je in twee kamers een oppervlak schilderen? Leg dan alles van te voren zo goed mogelijk 

klaar zodat je in één keer door kunt werken. Plak het oppervlak af, bedek de grond en zorg 

dat alles stof- en vetvrij is en zo glad mogelijk.  

 

6. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel 

(poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).  

 

7. Alvorens te beginnen is het verstandig om de vachtroller goed pluisvrij te maken. Het kan zijn 

dat er nog losse pluisjes opzitten en die wil je natuurlijk niet in je oppervlak terugvinden. 

Door wat afplaktape over de vachtroller heen te plakken en er weer af te halen kun je 

dergelijke losse pluisjes gemakkelijk verwijderen.  

Aanbrengen 

8. Laat de primer drogen  worden voordat je de toplaag eroverheen aanbrengt. De primer is 

handdroog na ca. 1 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte.  

 

9. De Tseezy whiteboardverf hardt na het samenvoegen van de 2 componenten snel uit en 

moet binnen 30 minuten na samenvoegen worden aangebracht.   
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Begin dus pas met het samenvoegen van de twee componenten nadat de primer droog is en 

leg je gereedschap van te voren klaar.  

 

10. Kneed de whiteboardverf minimaal 3 minuten stevig door elkaar. Het is van groot belang dat 

de twee componenten goed gemengd zijn. Minder lang kneden kan het eindresultaat 

negatief beïnvloeden.  

 

11. Verwijder aangebrachte afplaktape direct na het aanbrengen van de verf. Als de verf is 

uitgehard, is het lastig om de tape eraf te krijgen en kan hierbij het whiteboard oppervlak 

beschadigen. Verwijder afplaktape altijd van je werk af. 

 

12. Een vuiltje kan je gemakkelijk van het nog natte oppervlak verwijderen met een 

afbreekmesje. Indien nodig of wenselijk, rol daarna nog een keer over de plek heen voor een 

mooi glad resultaat.  

 

13. Laat de whiteboardverfresten in de bakjes goed uitharden. Je mag uitgeharde verfresten 

weggooien bij het gewone huishoudafval. Je kunt de whiteboardverf er, nadat het volledig is 

uitgehard, ook gemakkelijk als “film” uittrekken als je het verfbakje wilt hergebruiken.   

 

14. Laat verfresten goed uitharden, deze kunnen na uitharding gewoon met het huishoudelijk 

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

en te worden afgevoerd volgens lokale en nationale voorschriften. 

 

15. Spoel kwasten nooit schoon met lopend water. Laat de kwasten goed uitharden, ze kunnen 

vervolgens bij het huishoudelijk afval.   

 

16. Laat je whiteboard minimaal drie dagen uitharden voor gebruik. Hoe langer de verf uithardt, 

des te beter beschrijfbaar wordt de toplaag. Na 7 dagen is de verf volledig uitgehard.  

Onderhoud 

17. Per ongeluk met vaste stift op de whiteboardverf getekend? Probeer het eens over te 

trekken met whiteboardmarker: vaak lukt het dan om het weg te krijgen  (evt. met behulp 

van de bijgeleverde cleaning spray). Lukt dit niet, bestel dan een Tseezy navulverpakking en 

werk het bord bij.   

 

18. Inkt laat zich het best verwijderen als het droog is. Natte inkt zal in de verf worden gewreven 

en uitsluitend te verwijderen zijn met cleaning spray. Veeg daarom niet de inkt direct na het 

aanbrengen weg.  
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19. Wil je het whiteboard schoonmaken, dan kun je te allen tijde de cleaning spray gebruiken. 

  

20. Is je bord beschadigd en wil je hem bijwerken? Haal dan een handige navulverpakking. De 

navulverpakking omvat alle benodigdheden die je nodig hebt om je beschadigde bord weer 

bij te werken.   

 

 

 

 


