Inform
matie bin
nnenschiilderwerk
k
Als huurder bent u zelf verantw
woordelijk vvoor het bin
nnenschilderwerk van uuw woning.
Hierbij w
willen wij u informatie geven
g
over dit binnenschilderwerk
k.
Dit dient uitsluitend
d als advies
s, wij advise
eren altijd om
m bij twijfel contact op te nemen met
m een
vakspeccialist.
Aan dezze informatiie kunt u ge
een rechten ontlenen.
Wij wille
en u per ond
dergrond uitleg geven over hoe te
e handelen voor
v
een gooed resultaa
at.
Onderg
grond hout
De aanw
wezige verfflaag is veelal een prod
duct op terp
pentinebasis
s. Hoe gaatt u te werk?
1. De aanwezzige verflaag
g schuren.
2. O
Overschilde
eren met grondverf en//of hechtprim
mer.
3. Daarna de te schildere
en oppervla kte met zijd
deglans- of hoogglansvverf afwerke
en.
Let op: terpentinevverdunbare verven verrgelen binne
en. Daarom adviseren wij
waterge
edragen prroducten toe
e te passen
n.
Onderg
grond steen
nachtig (wa
anden/plaffonds)
De aanw
wezige verfflaag is veelal een acryylaatdispers
sie. Deze on
ndergrond kkan gewoon
n met
een and
dere muurve
erf (acrylaat) worden a
afgewerkt. Kale
K
delen eerst
e
fixerenn, dit zorgt dat
d de
muurverf niet tevee
el de onderg
grond in zu igt.
Als de a
aanwezige verflaag
v
ve
eegvast is, d
dan gaat he
et aanbreng
gen van eenn nieuwe laag
muurverf niet. Dezze hecht nie
et aan de ve
eegvaste ve
erf. Veegvas
st is in het vverleden ge
ebruikt
op plafo
onds.
Hoe we
eet ik of de verflaag
v
vee
egvast is? A
Als de verfla
aag die aanwezig is opp de muur oplost
o
in
water iss er sprake van
v veegva
ast. Door ovver de verfla
aag te wrijve
en met een vochtige do
oek of
hand ku
unt u kijken of de laag oplost.
o
Nee
em in dat ge
eval contact op met eenn specialist.

grond meta
aal (uitsluitend binnen
nkozijnen)
Onderg
Hoe gaa
at u te werkk?
1. S
Schuren va
an de onderrgrond.
2. Kale delen behandelen
n met een h
hechtprimerr.
werken met een zijdegla
ans- of hoogglansverf.
3. Daarna afw

Let op: terpentinevverdunbare verven verrgelen binne
en. Daarom adviseren wij waterge
edragen
productten toe te pa
assen.
Onderg
grond meta
aal (radiato
oren)
Zie werkwijze “Ond
dergrond me
etaal (binne
enkozijnen)”.
Voor de
e afwerking van radiato
oren is er sp
peciale radia
atorlak in de
e handel. D
Deze lak rad
den wij
sterk aa
an in verban
nd met de te
emperatuurrschommelingen van een radiator..

dplaten/mu
uren (evt. met
m nicotine
evervuiling
g)
Plafond
Hoe gaa
at u te werkk?
1. Isolerende muurverf aa
anbrengen, eventueel 2 keer.
2. Daarna gew
wone, goed dekkende latex aanbrrengen.
Eventue
ele kleine plekjes kunnen behande
eld worden met een sp
puitbusje.

Schimm
mel
Hoe gaa
at u te werkk?
1. De plek beh
handelen met
m schimme
eldodend middel
m
(spec
ciaal producct).
2. V
Verven mett schimmelw
werende mu
uurverf ( speciaal product).

Verven van kunsttstof deuren
Hoe gaa
at u te werkk?
1. O
Onderlaag licht opschu
uren.
2. A
Aanbrengen van een primer
p
(hech
htprimer).
3. V
Verven mett verf op wa
aterbasis.

