
Woordenlijst

Verf: Is een  vloeibaar mengsel van een bindmiddel, oplosmiddel en pigmenten. De functie van verf 
is om oppervlakten te beschermen en te verfraaien.

Alkyd verf: Is een verf  dat bestaat uit een pigment en waarbij het bindmiddel  van kunsthars is.

Acryl verf: Is een verf waarbij het oplosmiddel uit water bestaat.

Acrylverf over alkyd: Kan mits goed gewassen en goed geschuurd. Kale delen eerst met alkyd 
grondverf.

Alkyd over acryl: Kan wel pas na 3 a 4 maanden mits goed geschuurd en gewassen.

Grondverf en primer: vormen een tussenlaag tussen bijvoorbeeld hout en uiteindelijke verflaag. 
Tevens vult het oneffenheden in de ondergrond. Dient als hechting voor eindlaag en  is meestal mat.

Beits: dient als transparante verflaag waarbij je de houtstructuur blijft zien. Je hoeft hier geen 
grondverf aan te brengen. Beits kan direct op kaal hout. Meerdere lagen is dan ook hoofdzakelijk. 
Beits is vochtregulerend.

Vochtregulerend:  De verf heeft als eigenschap dat het vocht uit de ondergrond kan ademen. Deze 
verf heeft een open structuur zodat er wel vocht uit kan maar niet naar binnendringt.

Hoogglans verf: een verf die  een mooie glans geeft en is duurzamer. Je moet hier wel een goede 
voorbehandeling treffen omdat de kleinste oneffenheden opvallen.

Zijdeglans verf: een verf geeft een zachte glans. Deze is minder hard dan de hoogglans verf. Het 
voordeel hiervan is dat je geen kleine oneffenheden ziet op het oppervlak.

Matte verf: een verf die een doffe uitstraling geeft. Denk hierbij aan grondverf of een latex.

Latex verf: een verf die bestaat uit een oplosmiddelvrije, waterverdunbare emulsieverf. Ze bevat 
weinig of geen vluchtige organische stoffen. Latexverf bezit conserveermiddelen tegen schimmel en
bacteriegroei.

Verschil veegvaste muurverf en latex: latex is afwasbaar en veegvaste muurverf niet. Latex kan niet 
over veegvast. Oplossing: alle veegvaste muurverf verwijderen of isolatie laag er over heen.

Vernis: is een beschermende en verfraaiende afwerking binnenshuis. Geschikt voor schrootjes of 
licht belastende elementen. Het kan ook op kaal hout worden aangebracht. Je kunt het een beetje 
vergelijken met een beits.

Voorstrijk: gebruik je als hechtmiddel voor je latex aanbrengt op de muren.

http://www.schilderpret.nl/verf/
http://www.schilderpret.nl/vernis/
http://www.schilderpret.nl/latex-verf/
http://www.schilderpret.nl/matte-verf/
http://www.schilderpret.nl/hoogglans-verf/
http://www.schilderpret.nl/beits/
http://www.schilderpret.nl/grondverf/
http://www.schilderpret.nl/acryl-verf/


Krijtverf: heeft een poeder matte, fluweelachtige uitstraling met een egale en matte afwerking.

White wash: is een verf om meubels een gebleekte uitstraling te geven waarbij de houtnerven 
zichtbaar blijven.

Craqueleren: een verfsysteem om het effect te krijgen van een gebarsten verf- of vernislaag. 
Effecten zijn er van subtiel tot grof.

Nat-in-nat schilderen: op een natte basis laag schilderen, dit kan zowel licht of donker zijn.

Wasschilderen: schilderen met gesmolten en gepigmenteerde bijenwas.

Olie verf: pigmenten gebonden in olie, zoals  lijnolie en terpentijn. Dit kan op hout en later ook op 
doek.

Tamponeren: De verf wordt met een kwast al stotend aangebracht.

Schuren:  is een oppervlakte behandeling waarbij een ruw medium langs een materiaal wordt 
gewreven. Dit kan schuurpapier zijn of een schuursponsje.

Plamuren: een vulmiddel om kleine gaatjes op te vullen. Wanneer deze is uitgehard kun je het 
schuren en schilderen.

Schuurpapier: Is een papier of linnen met daarop scherpe kantige deeltjes in verschillende fijnheid 
van een harde stof . Deze stof kan glas, granaat of carborundum zijn.

Schuurmachine: is een elektrisch aangedreven apparaat om door middel van schuren materiaal glad 
te maken, oude verfresten te verwijderen.

Vlakschuurmachine: Voor het schuren van vlakke delen zoals een deur of kozijnen.

Excentrische schuurmachine: Voor het schuren van snel en grof werk.

Delta schuurmachine: Voor het schuren van kleine plekken en in hoeken.

Behang: is een decoratieve muurbedekking dat op een sterk papier is geprint.

Vliesbehang: is een behang dat uit twee lagen bestaat. De toplaag is van papier of vinyl en de 
rugkant bestaat uit een vlies. Het voordeel van dit behang is dat je droog kunt behangen. D.w.z. Dat 
je het behang niet hoeft in te smeren maar de muur. Hierdoor is het gemakkelijker om te behangen. (
je kunt nog heen en weer schuiven)

Glasweefselbehang: is een behang geweven van dunne glasdraden. Het heeft een open structuur en 
moet afgewerkt worden met een muurverf. Het voordeel van dit glasweefselbehang is dat het 
scheuroverbruggend is en je kunt het in elke kleur sausen. Daarnaast werkt het snel en eenvoudig. 
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Het zit op rollen van 25m2 0f 50m2 en is 1meter breed. De lijm kun je aanbrengen op de muur.

Muurverf: is een verf zoals latex die geschikt is op muren met een ademende functie.

Lees ook de volgende onderwerpen en betekenissen:

Acrylaatkit: http://www.schilderpret.nl/acrylaatkit/
Additief: http://www.schilderpret.nl/additief/
Allesreiniger: http://www.schilderpret.nl/allesreiniger/
Betonlookverf: http://www.schilderpret.nl/betonlook-verf/
Buitenverf: http://www.schilderpret.nl/buitenverf/
Dryflex: http://www.schilderpret.nl/dryflex/
2 componenten  plamuur: http://www.schilderpret.nl/2-componenten-plamuur/
Kwast: http://www.schilderpret.nl/kwast/
EPS: http://www.schilderpret.nl/eps/
Floetrol: http://www.schilderpret.nl/floetrol/
Hittebestendige verf: http://www.schilderpret.nl/hittebestendige-verf/
Houtrot:http://www.schilderpret.nl/houtrot/
Impregneren:http://www.schilderpret.nl/impregneren/
Katoen: http://www.schilderpret.nl/katoen/
Magneetverf: http://www.schilderpret.nl/magneetverf/
Multiprimer: http://www.schilderpret.nl/multiprimer/
Owatrol: http://www.schilderpret.nl/owatrol/
Red cedar: http://www.schilderpret.nl/red-cedar/
Verfsoorten: http://www.schilderpret.nl/verfsoorten/
Verfmerken: http://www.schilderpret.nl/verf-merken/
Schilderstape: http://www.schilderpret.nl/schilderstape/
Scotch brite: http://www.schilderpret.nl/scotch-brite/
Siliconenkit: http://www.schilderpret.nl/siliconenkit/
Soorten glas:http://www.schilderpret.nl/soorten-glas/
Dubbel glas:http://www.schilderpret.nl/dubbel-glas/
Stucloper: http://www.schilderpret.nl/stucloper/
Tesa tape:http://www.schilderpret.nl/tesa-tape/
Verfkrabber: http://www.schilderpret.nl/verfkrabber/
Verfroller: http://www.schilderpret.nl/verfroller/
Muurverfroller:http://www.schilderpret.nl/muurverfroller/

Mocht je een vraag hebben of een reactie willen plaatsen dan kun je dit op de site onder deze 
artikelen plaatsen. Veel Succes. 

Groet

Piet de Vries
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