
Veelgestelde vragen Taller’s schoolbordverf 
Versie 2. Laatst bijgewerkt op: 12-04-2016  
 
 

Veelgestelde vragen Taller’s schoolbordverf 

 

Algemeen 

1. Op welke materialen kan ik Taller’s schoolbordverf aanbrengen? 

Taller’s schoolbordverf kan aangebracht worden op verschillende materialen zoals hout, 

cement, beton en (glasvlies/weefsel-) behang. Taller’s schoolbordverf is geschikt voor zowel 

muren als voorwerpen. De ondergrond dient glad te zijn om een goed beschrijfbaar vlak te 

creëren.   

 

2. Kan ik Taller’s schoolbordverf over Taller’s magneetverf aanbrengen? 

Ja dat kan. Houd er wel rekening mee dat de laag Taller’s schoolbordverf de magnetische 

kracht vermindert. Breng daarom voor de zekerheid eerst een extra laag Taller’s magneetverf 

aan. Wacht ca. 24 uur na het aanbrengen van de laatste laag Taller’s magneetverf voordat je 

de Taller’s schoolbordverf eroverheen aanbrengt. Op die manier ben je verzekerd van het 

beste eindresultaat. 

 

3. Kan ik Taller’s schoolbordverf op mijn gestructureerde muur aanbrengen? 

Om het oppervlak goed beschrijfbaar te maken dient Taller’s schoolbordverf op een zo glad 

mogelijk oppervlak aangebracht worden. Een ondergrond met structuur maakt het oppervlak 

minder goed beschrijfbaar, en is daarom niet geschikt. Indien je toch dit vlak wilt gebruiken, 

schuur of stuc het dan eerst glad.  

 

4. Hoelang moet ik wachten voordat ik op Taller’s schoolbordverf kan schrijven? 

Wij adviseren om de verf minimaal drie dagen te laten drogen. Na 28 dagen is de verf 

volledig belastbaar. Graag leggen we je dit uit aan de hand van de werking van het product:  

Het product droogt vrij snel nadat het is aangebracht, en is dan voor het oog en voor het 

gevoel droog. Het uithardingsproces is dan echter niet afgerond.  

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof een film. 

Deze verffilm dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie 

van de verschillende stoffen nog langer door;  tot wel 30 dagen. Hoe langer de film uithardt, 

hoe beter de eigenschappen van de film worden en hoe beter beschrijfbaar het oppervlak 

wordt.  

Moet je 28 dagen wachten voordat je je schoolbordoppervlak kunt gebruiken? Nee, dat niet. 

Na 3 dagen kun je erop schrijven. Wacht echter langer voordat je het volledig mechanisch 

belast, bijvoorbeeld om het schoon te maken met een borstel.  

 

5. Kan Taller’s schoolbordverf gemengd worden tot een kleur die ik graag wil?  

Taller’s schoolbord is verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren, van iets donkere tot iets 

lichtere kleuren en kunnen onderling gemengd worden om een donkere of lichtere kleur te 

creëren.  
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6. Ik wil maar op een klein oppervlak Taller’s schoolbordverf aanbrengen, kan ik het restant 

bewaren? 

Taller’s schoolbordverf is, zoals ieder verfproduct, 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. 

 

7. Ik wil op een groter oppervlak Taller’s schoolbordverf aanbrengen, kan dat? 

Je kan een oppervlak zo groot creëren als je zelf maar wil. Hiervoor moet je alleen wel 

voldoende verf aanschaffen. Taller’s schoolbordverf wordt aangeboden in blikken van 500 

ml. Met één blik kan je een oppervlak van circa 5m2 schilderen.  

 

8. In wat voor een verpakkingen verkopen jullie Taller’s schoolbordverf? 

Taller’s schoolbordverf wordt verkochten in blikken van 500 ml waarmee je een oppervlak 

van circa 5m2 kan schilderen.  

Je kan kiezen uit twaalf verschillende kleuren, van wat lichtere tot wat donkere kleuren, die 

onderling gemengd kunnen worden om een je eigen tint te creëren.   

 

9. Is Taller’s schoolbordverf een veilig product? 

Na het aanbrengen is Taller’s schoolbordverf een veilig product. Taller’s schoolbordverf is 

een verf op waterbasis en bevat geen formaldehyde of andere schadelijke oplosmiddelen.  

Het product bevat namelijk minder dan 1 gram vluchtige organische stoffen (VOS) per liter en 

minder dan 10 parts per million (ppm) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en 

formaldehydevrij.  

Voorbereiden 

10. Moet ik het oppervlak eerst schuren voordat ik Taller’s schoolbordverf aanbreng? 

Om het oppervlak goed beschrijfbaar te maken dient Taller’s schoolbordverf op een zo glad 

mogelijke ondergrond te worden aangebracht. Indien er sprake is van oude verflagen of een 

ongelijke ondergrond, 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. Eventuele beschadigingen/oneffenheden repareren. 

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

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

 

 

 



Veelgestelde vragen Taller’s schoolbordverf 
Versie 2. Laatst bijgewerkt op: 12-04-2016  
 
 

Veelgestelde vragen Taller’s schoolbordverf 

 

Aanbrengen 

11. Hoeveel lagen moet ik aanbrengen voor het beste resultaat? 

Taller’s schoolbordverf is zo ontwikkeld dat je met één laag een mooi resultaat moet kunnen 

verkrijgen en oppervlak moet kunnen creëren waar je goed op kan schrijven. Heb je het idee 

dat het nog niet helemaal zo gedekt is als dat je zou willen? Breng dan eventueel een tweede 

laag aan. Let er op dat het gehele oppervlak goed bedekt is met de Taller’s schoolbordverf. 

Op plekken waar de verf niet zit, kan krijt moeilijk te verwijderen zijn.  

 

12. Hoelang moet ik wachten voor ik een 2e laag kan aanbrengen? 

Na ongeveer zes uur kun je een 2e laag Taller’s schoolbordverf aanbrengen. Na 3 dagen is de 

verf voldoende droog en te gebruiken. Uiteraard is dit afhankelijk van de temperatuur en 

luchtvochtigheidsgraad in de omgeving. Volledige uitharding na circa 28 dagen. 

 

13. Ik heb tijdens het aanbrengen gemorst met Taller’s schoolbordverf, hoe kan ik dit 

schoonmaken? 

Haal de gemorste Taller’s schoolbordverf direct weg met een vochtige doek en warm water. 

Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen. 

Gebruik en onderhoud 

14. Kan ik met krijtbordstiften op Taller’s schoolbordverf schrijven? 

Ja, Taller’s schoolbordverf kan beschreven worden met krijtbordstiften. Gebruik 

krijtbordstiften voor een tekst of tekening die langere tijd moet blijven zitten. Na opdrogen is 

de inkt van krijtstiften namelijk veegvast, in tegenstelling tot bordkrijtjes. Krijtbordstift en 

laat zich weer verwijderen met een vochtige doek.  

 

15. Kan ik alle soorten krijtjes op mijn schoolbordoppervlak gebruiken? 

Verwarrend genoeg wordt de term ‘krijtjes’ in de volksmond ook gebruikt voor kleurstiftjes 

waarmee je op papier tekent, zoals vetkrijt en wasco. Deze soorten zijn niet geschikt voor 

een schoolbord, en dus ook niet voor schoolbordverf. Taller’s schoolbordverf is bedoeld voor 

gebruik met schoolbordkrijt of stoepkrijt (kalkkrijt).  

  

16. Hoe houd ik mijn schoolbordoppervlak schoon? 

Krijt en vuil verwijder je gemakkelijk weer van het oppervlak met een vochtige doek.  

 

 


