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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).  

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

klaar te leggen voordat je begint.  

 

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 begint. 

 

3. Breng Decoverf Glitterverf aan op een plek waar veel licht is. Zo kunnen de glitters extra 

glanzen.   

 

4. Breng Decoverf Glitterverf aan op een vlak of object in de kinderkamer. Decoverf Glitterverf 

is (na aanbrengen) een volkomen veilig product voor de kinderkamer. Het is een verf op 

waterbasis welke geen formaldehyde en schadelijke oplosmiddelen bevat.  

 

5. Decoverf Glitterverf is een transparante verf en kan over elke ondergrond kleur aangebracht 

worden.  

 

Aanbrengen 

6. Decoverf hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. 

Vrijwel al 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 verfstoffen niet 

inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid 

en ogen extra te beschermen.  

 

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

klaar bent met schilderen van het schilderwerk af. Als je het erop laat zitten terwijl de verf 

droogt en kunnen er bij het verwijderen stukjes verf afbreken.  
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8. Hoe meer lagen Decoverf Glitterverf je aanbrengt, hoe meer glitters het oppervlak zullen 

bedekken. 

 

9. De verf moet droog zijn voordat je er nog een laag overheen aanbrengt. Wacht dus na 

aanbrengen ongeveer 2 tot 4 uur voordat je een 2e laag aanbrengt.  

 

10. 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.  

 

11. 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.    

 

Onderhoud en gebruik 

12. Indien er een vlek of vuil zit op je met Decoverf Glitterverf behandelde oppervlak, haal dit 

dan direct weg met een vochtige doek en warm water. 

 

13. Wil je niet langer het decoratieve Glittereffect? Dan kun je er gewoon met verf overheen 

schilderen en dan is het effect weg.  


