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Veelgestelde vragen Glitterverf  

 

Algemeen 

1. Hoe werkt Decoverf glitterverf? 

Decoverf Glitterverf is watergedragen verf met glitter effect, hetgeen betekent dat de verf 

iedere ondergrond kan laten glitteren en elk object, wand of plafond kan veranderen in een 

ware blikvanger. Het glittereffect wordt veroorzaakt door kleine glitters die in de 

transparante verf zit en vlak opdrogen.    

 

2. Op welke materialen kan ik Decoverf glitterverf aanbrengen? 

Decoverf glitterverf kan op diverse ondergronden worden aangebracht zoals cement, beton, 

hout en (glasweefsel-) behang. Decoverf glitterverf kan aangebracht worden op wanden, 

plafonds, deuren, beelden, kasten, enz. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van 

stof en vet te zijn voordat de verf/primer wordt aangebracht. Alle eventuele beschadigingen 

dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Behandel indien nodig de ondergrond met 

voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer 

(gladde of gepolijste ondergrond).  

 

3. Welke kleur heeft de Decoverf glitterverf? 

Decoverf glitterverf is een transparante verf waar glitters in zit. De verf droogt transparant 

op en kan zodoende over elke gewenste ondergrondkleur aangebracht worden. 

 

4. Is Decoverf glitterverf een dekkende of transparante verf? 

Decoverf glitterverf is een transparante verf waar glitters in zit. Hoe meer Decoverf 

glitterverf je aanbrengt, hoe meer glitters het oppervlak zullen bedekken. Decoverf 

glitterverf aan op elke gewenste. Elke kleur kan je laten sprankelen en glitteren door er 

Decoverf glitterverf overheen aan te brengen.  

 

5. Is Decoverf glitterverf op elke ondergrond kleur zichtbaar? 

Breng Decoverf glitterverf aan over iedere gewenste ondergrond kleur voor een extra 

sprankel. Op elke ondergrondkleur is het glittereffect zichtbaar.   

 

6. Is Decoverf glitterverf een veilig product voor op de baby- of kinderkamer? 

Decoverf glitterverf is uitstekend geschikt voor verwerking in de baby- of kinderkamer.  

Decoverf glitterverf is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), 

formaldehyde of andere oplosmiddelen bevat. Na uitharding is Decoverf glitterverf dan ook 

een volkomen veilig product voor baby- of kinderkamer. 

Wellicht ten overvloede merken we hierbij op dat verf in vloeibare vorm niet geschikt is voor 

kleine kinderen vanwege inslikkingsgevaar.  
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7. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf glitterverf behandelen, kan ik het restant 

bewaren? 

Decoverf glitterverf 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. 

 

Voorbereiden 

8. Kan ik de Decoverf glitterverf verdunnen? 

Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit en wordt afgeraden.  

 

9. Moet ik het oppervlak eerst schuren voordat ik Decoverf glitterverf aanbreng? 

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waar je het op wil aanbrengen moet er wel of 

niet vooraf geschuurd worden. 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 moeten van te voren worden 

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

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

ondergrond). 

 

Aanbrengen 

10. Ik heb gemorst met Decoverf glitterverf, hoe kan ik dit schoonmaken? 

Haal de gemorste verf direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd voor dit soort 

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

 

11. Na hoeveel tijd kan ik een 2e laag Decoverf glitterverf aanbrengen? 

Na ca. 2 tot 4 uur is Decoverf glitterverf handdroog en zou een tweede laag verf aangebracht 

kunnen worden.  

 

12. Na hoeveel tijd is Decoverf glitterverf droog? 

Na ca. 2 tot 4 uur is Decoverf glitterverf handdroog en volledig droog na ongeveer 48 uur. 

Nadat de verf droog is gaat het uithardproces nog door. Na 28 dagen is de verf volledig 

uitgehard en is het oppervlak volledig belastbaar. Het droogproces is afhankelijk van de 

luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte, hierdoor kan het wat langer duren.  
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13. Moet ik Decoverf glitterverf in meerdere lagen aanbrengen of juist niet? 

Hoe meer verf je aanbrengt, hoe sterker het effect. Hoe meer lagen Decoverf glitterverf je 

aanbrengt, hoe meer glitters het oppervlak zullen bedekken. Afhankelijk van het beoogde 

effect moet je dus bepalen hoeveel lagen van de Decoverf glitterverf je aanbrengt.  

 

14. Kan ik Decoverf glitterverf met een roller aanbrengen? 

Decoverf glitterverf kan het beste aangebracht worden met een kwast. Een roller geeft de 

glitters niet homogeen af en zorgt voor een ongelijk verdeelde glitter. Breng Decoverf 

glitterverf daarom aan met een kwast of blokwitter.  

 

Onderhoud en gebruik  

15. Hoe kan ik vuil van het oppervlak afhalen? 

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. 

 

16. Als ik uitgekeken ben op het glittereffect kan ik er dan gewoon overheen schilderen? 

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar dat kan. Indien gewenst, is Decoverf 

glitterverf gewoon overschilderbaar. De glitterverf droogt vlak op en laat dus geen structuur 

achter. Om de dekking en hechting te verbeteren kan een primer aangebracht worden. 

Vervolgens kan het met glitterverf behandelde oppervlak overschilderd worden naar wens. 

 


