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Voorwoord 

Schilderen binnen je huis. 

In dit  e-book bespreek ik hoe je interieur zelf 

kunt schilderen in details. Naast het schilderen 

uiteraard ook het behangen. Het is een kwestie 

van doen, zoals alles in het leven.  

Als je niets doet komt er ook geen resultaat. Het 

is echt geen kunst om het zelf te doen.  

18 jaar geleden ben ik zelf begonnen met 

schilderen. Ik heb het mij zelf helemaal 

aangeleerd. Door veel te vragen en naar anderen 

kijken hoe die het deden heb ik mijn schildervak helemaal eigen gemaakt. 

 Het schilderen op zich is echt niet zo moeilijk. De wetenschappen en technologie zijn veel 

ingewikkelder. Daarvoor heb ik zeker wel cursussen voor gevolgd. Je moet natuurlijk wel weten waar 

je wat mee doet. 

Hoe moet ik het behang verwijderen of de oude verf? Wat moet ik doen met die vlekken op de 

muur? Wat voor verf moet ik gebruiken?Hoe moet ik een patroon aanbrengen? Hoe moet ik een 

scheur in het behang repareren? 

 Waar moet ik beginnen met het behangen? Moet ik wel of geen voorstrijk gebruiken? Welke lijm 

moet ik gebruiken? En ga zo maar door. Je kent die vragen vast wel. Ik geef je alle informatie die je 

nodig hebt om met een klus te beginnen en tot een goed eindresultaat te brengen.  

Ook geef ik je veel tips over producten die het werk een stuk aangenamer maken. 

Ik beschrijf in dit boek vanaf de grond tot aan het eindresultaat alle do, s en dont, s die je tot een 

verbluffend resultaat zullen leiden. Je staat versteld van je zelf dat jij dit ook kan. Er zijn overal 

hulpmiddelen voor en ik zal je de kneepjes laat zien, die ik dagelijks gebruik. Ik wens je veel lees 

plezier! 
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Behangcalculator. 

Ik heb hier een gemakkelijke tool voor je om nauwkeurig het behang uit te rekenen en vooral ook 

voor het patroon te berekenen omdat hierbij nog al veel mensen de fout in gaan. 

De totale oppervlakte die je wilt behangen delen door bruikbare oppervlakte per rol. 

De totale wandoppervlakte: 

Wandoppervlakte in m2 = opgetelde lengte van alle muren ( in m) x muurhoogte ( in m) 

Oppervlakte die je niet moet behangen ( ramen en deuren): 

Raamoppervlakte (in m2) =raamhoogte ( in m) x raambreedte ( in m) 

Tel de oppervlakten van alle ramen bij elkaar op voor de totale raamoppervlakte.  

Deuroppervlakte ( in m2) = deurhoogte ( in m) x deurbreedte ( in m) 

Tel de oppervlakten van alle deuren bij elkaar op voor de totale deuroppervlakte.  

Totale behangoppervlakte ( in m2) = totale wandoppervlakte – totale raamoppervlakte- totale 

deuroppervlakte. 

Aan te schaffen hoeveelheid behang: 

Aantal rollen = ( totale behangoppervlakte) gedeeld door bruikbare oppervlakte per rol! 

Overzicht van bruikbare oppervlakte per rol: 

Patroonherhaling    Bruikbare oppervlakte 

0 tot 15 cm      2,25m2 

15 - 30 cm      2,00 m2 

30 - 45 cm      1,80 m2 

45 - 60 cm      1,60 m2 

De conclusie is hier, hoe meer patroon er in zit, des te meer behang je nodig hebt en dus veel afval.  

Kijk dan ook altijd op de omschrijving hoeveel deze patroon herhaling is.             
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Muurverf calculator  

Voordat je gaat verven zal je wel willen weten hoeveel verf je nodig hebt om enkele kozijnen of muur 

of deur te verven. 

De aantallen die op de emmers staan of in de blikken aangeven worden kunnen nog wel eens 

afwijken ten opzichte van de werkelijkheid. 

Dit licht puur aan de ondergronden welke je wilt verven. Dat is dan ook de reden dat ik met een 

calculator kom die bij benadering bijna 100% zeker is. 

Muurverfcalculator: Zo bepaal je de hoeveelheid verf die je moet kopen: bereken de oppervlakte 

die je wilt schilderen, en deel deze oppervlakte door de oppervlakte die je met een liter verf kunt 

schilderen. 

De totale wandopervlakte: 

-wandoppervlakte (in m2) =  opgetelde lengte van alle  uren (in m) x muurhoogte (in m) 

De oppervlakte die je niet moet schilderen( ramen en deuren): 

Raamoppervlakte ( in m2) = raamhoogte ( in m) x raambreedte ( in m) 

Tel de oppervlakten van alle ramen bij elkaar op. 

Deuroppervlakte ( in m2) = deurhoogte ( in m) x deurbreedte ( in m) 

Tel de oppervlakten van alle deuren bij elkaar op 

Totale te schilderen oppervlakte ( in m2) = totale wandoppervlakte - totale raamoppervlakte –totale 

deuroppervlakte. 

 

Aan te schaffen hoeveelheid verf: 

Hoeveelheid verf (l) = totale te schilderen oppervlakte ( in m2): 6 

Reken bij ruwe wanden 15% meer verf; deel dan dus de te schilderen oppervlakte door 5 in plaats 

van 6! 
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Voorbeeldberekeningen. 

Ik zal je hierbij een rekenvoorbeeld geven uit de praktijk, zodat je niet uitkomt op 3 tiende liter of 

twee honderd liter. 

 We gaan uit van een kamer van 4x 7,50 meter, met een plafondhoogte van 2,40 meter, voorzien van 

2 deuren van 2,10 meter x 0,80 meter, een raam van 2,40 meter x 1,50 meter en een raam van 2,20 

meter x 1,90 meter. 

 De kozijnen van de ramen en de deuren zijn 5 centimeter breed en 5 centimeter diep. We 

gebruiken voor de wanden en het plafond gewone latex. Voor het houtwerk een zijdeglans verf. 

 

Het plafond 

De benodigde hoeveelheid verf voor het plafond is in twee simpele stappen te berekenen:  

Bereken de oppervlakte 

De oppervlakte van het plafond wordt berekend door de lengte en de breedte van de kamer met 

elkaar te vermenigvuldigen. 

In ons voorbeeld bedraagt deze oppervlakte 4 x 7,50 = 30 vierkante meter.  

Deel deze oppervlakte door de oppervlakte per liter verf. 

Met 1 liter latex kan gemiddeld zes vierkante meter worden geschilderd.  

 
Wij hebben dus nodig; 30:6 = 5 liter latex. Als je 2 lagen wilt aanbrengen ben je dus 10 liter latex 

nodig. 

 Ik ga hier uit van een glad plafond zonder structuur en geen spack plafond.  

 Is dit wel zo dan moet je niet delen door 6 maar door factor 5.  

 In het bovenste voorbeeld wordt dit dan: 30 gedeeld door 5 is 6 liter latex.  

Bij twee keer wordt deze 12 liter.  

Als je het gewoon even wilt opfrissen dan volstaat 1 laag. Is het erg vuil of je wilt een ander kleur op 

je plafond dan moet je uitgaan van 2 lagen latex. 
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De wanden 

De berekening voor de wanden gaat in drie stappen: 

Bereken de totale wandoppervlakte. 

Tel de lengte van alle wanden bij elkaar op, en vermenigvuldig het resultaat met de hoogte.  

In ons voorbeeld hebben we 2 wanden van 4 meter en twee van 7,5 meter, zodat de totale 

wandlengte uitkomt op 4+4+7,5+7,5 = 23 meter. 

 Vermenigvuldigd met de hoogte van 2,40 meter geeft dit een totale wandoppervlakte van 55 meter.  

 

Trek de oppervlakte van ramen en deuren van deze oppervlakte af. 

We hebben 2 deuren, met een oppervlakte van ruwweg twee vierkante meter per stuk. 

 Het ene raam heeft een oppervlakte van 2,40 x 1,50 = 3,60 vierkante meter, het ander raam heeft 

een oppervlakte 2,20 x 1,90 = 4,2 vierkante meter. 

Opgeteld hebben alle ramen en deuren samen dus een oppervlakte van: 2 +2 +3,6 +4,2 = 12 

vierkante meter. 

 Het oppervlak dat dus moet geschilderd worden is 55 – 12 = 43 vierkante meter. 

 

Deel deze oppervlakte door de oppervlakte per liter verf. 

We delen nu de schilderbare wandoppervlakte door zes, zodat wij nodig hebben aan latex:  

43 gedeeld door zes is 7 liter verf. 

 Ook geldt hier alleen voor gladde wanden en 1 keer een laag aanbrengen.  

 Is het structuur dan moet je delen door 5 en heb je dus afgerond 9 liter nodig!  

Het houtwerk 

Ook hiervoor heb je drie stappen nodig om tot een berekening te komen. 

 

Bepaal de totale kozijnlengte. 

We gaan ervan uit dat de deuren een kozijn aan de bovenkant en de zijkanten hebben, en dat de 

ramen kozijnen rondom hebben.  

De totale lengte wordt dus per deur 2 x 2,10 + 0,8 = 5 meter, of 10 meter voor de twee deuren. 

Voor de ramen wordt deze 2 x ( 2,40 +1,50) + 2 x ( 2,20 + 1,90) = 16 meter.  
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Tel de breedte en de diepte van de kozijnen bij elkaar en vermenigvuldig dit met de totale 

kozijnlengte. 

Voor de berekening van het kozijnoppervlak worden de breedte en de diepte bij elkaar opgeteld, en 

vervolgens vermenigvuldigd met de lengte. 

Bij de ramen is dit ( 0,05 + 0,05) x 16 = 1,60 vierkante meter. 

Bij de deuren moeten we de som van de breedte en de diepte nog verdubbelen, aangezien we 

beide kanten van het kozijn willen schilderen.  

De totale oppervlakte wordt hier dus 2 x (0,05 + 0,05) x 10 + 2 vierkante meter. In totaal moeten we 

dus 3,60 vierkante meter houtwerk schilderen. 

Deel deze oppervlakte door de oppervlakte per liter verf. 

Ook hier is het weer een kwestie de oppervlakte delen door het aantal vierkante meters per liter 

verf. 

Letop: met de lakverf die we gebruiken voor het houtwerk kan gemiddeld 12 vierkante meter per 

liter worden geschilderd.  

We delen dus de totale oppervlakte door twaalf en komen uit op 3,6 gedeeld door 12 = 0,3 liter verf. 

Een blik van 0,75 is dus ruim voldoende! 
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De juiste uitrusting kiezen voor dat je gaat schilderen! 

Hier ga ik bespreken over al die kleine en grote dingen die je nodig hebt voor een schilderklus en 

hoe je ze gebruikt. 

Ook hier geld: koop het beste wat je kunt veroorloven en houdt de spullen in topconditie door ze 

direct na gebruik goed schoon te maken. 

Voor de gereedschapsfreaks onder ons: kijk eens naar de verschillende verkrijgbare apparaten voor 

schilderklussen.  

Zo zijn er diverse soorten verfspuitapparaten te koop of te huur, en talloze handige en minder 

handige rollersystemen.  

Deze gereedschappen hebben als voordeel dat het schilderwerk in recordtijd kan plaatsvinden.  

Het nadeel is echter dat zowel de voorbereidingen als het opruimen en schoonmaken veel meer tijd 

kosten dan bij de simpele, kleine handgereedschappen. 

Maar ja, de echte gereedschapsverzamelaar kan natuurlijk niet zonder een dergelijk mooi, handig 

apparaat! 

Het huren of kopen van een verfspuitapparaat is te overwegen als er een grote ruimte in 1 kleur 

moet worden geschilderd.  
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Verfrollers 

Een 25-centimeter verfroller is het beste gereedschap bij uitstek voor het schilderen van grote, 

vlakke oppervlakten, zoals wanden en plafonds. 

Kies een verfroller met een stevige beugel en een handvat dat goed in de hand ligt.  

Let op dat dit handvat hol is, en liefst van binnen voorzien van een grove schroefdraad, zodat de 

roller eenvoudig op een steel kan worden gemonteerd. 

Dit laatste is erg handig als je plafonds en/of hoge wanden gaat schilderen. 

Vermijn de goedkope, licht uitgevoerde rollers waarvan de beugel en het handvat verbuigen als er 

kracht op wordt uitgeoefend, deze geeft een onregelmatig resultaat!  

Koop een stevige, onbuigzame roller, waarmee een constante kracht kan worden uitgeoefend. Voor 

het wat kleinere werk zijn er ook smallere rollers verkrijgbaar. 

 

Een platte verfbak of een verfrooster is een onmisbaar gereedschap bij werken met verfrollers.  

                                
 
Daarnaast als je een plafond gaat sausen is een lange stok of een uitschuifbare telescoopsteel een 

handige tool om je schilderwerk te vergemakkelijken en daardoor   je rug ontlast.  
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Ook een verfbak is handig om te gebruiken. 

 

 

Het oppervlak van de roller waarmee de verf wordt aangebracht, kan bestaan uit schuim of uit een 
zogenoemde vacht, en kan al dan niet verwisselbaar zijn. 

Een roller met verwisselbare vacht is het gemakkelijkst schoon te maken en op de lange duur ook 

het goedkoopst in gebruik. 

Als de roller en de vacht na ieder schilderklus goed worden schoongemaakt, gaan ze gemakkelijk 

vele jaren mee! 

Voor gladde oppervlakten kan een schuimroller of een roller met een korte vacht worden gebruikt.  

Naarmate de ondergrond ruwer is, moet een vachtroller met een langere vacht worden gebruikt. 

Let er bij het werken met alkydverven op dat de roller bestand moet zijn tegen de gebruikte 

oplosmiddelen.  

In het algemeen zijn vachtrollers bedoeld voor wanden en verf op waterbasis, terwijl wat kleinere 

schuimrollers geschikt zijn voor alkydverf. 

Vraag bij twijfel altijd even na of een bepaalde roller geschikt is voor het doel dat je voor ogen hebt.  

Er is een situatie waarin de veel goedkopere wegwerprollers handig zijn: bij het 

aanbrengen van verf op oliebasis.  

Hiermee bespaar je het ongezonde en milieuvervuilende schoonmaken met oplosmiddelen. 

Deze goedkope rollers kunnen echter ook diverse nadelen hebben, zoals het loslaten van stukjes 

schuim ( of pluisjes bij vachtrollers) in de verf, en soms het loslaten van de schuimlaag bij herhaald 

gebruik. 
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Kwasten. 

Rollers zijn handig om in korte tijd grote, platte vlakken te schilderen. 

Voor het precisiewerk langs randen van kozijnen, deurposten en ander kleine oppervlakten moet 

echter toch de kwast ter hand worden genomen. 

Ook nu weer is het de moeite waard om iets meer geld te investeren in een goede kwast dan 

genoegen te nemen met een goedkope kwast. 

Gebruik voor het werken met latex geen kwasten met varkenshaar, aangezien deze haren tijdens 

het schilderen water opnemen en slap worden. 

Kies in plaats hiervan een kwast met kunststofhaar, bijvoorbeeld polyester of nylon. 

Dit haar neemt geen water op en blijft dus veerkrachtig. 

 

Bij schilderwerk met alkydverf kun je het best een kwast met varkenshaar of 

polyesterhaar gebruiken. 

 Een zuiver varkensharen kwast is echter niet goedkoop en daarom alleen aan te raden als je 

regelmatig schildert.  

Je kunt ook kiezen voor een kwast met een mix van varkenshaar en kunstof, wat een uitstekende 

oplossing is! 

 

 
De kwaliteit van een kwast wordt niet alleen bepaald door het materiaal, maar ook door de 

constructie.  

Een kwast van professionele kwaliteit heeft haren met gespleten punten aan het uiteinde.  
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Nu heb je misschien een hekel aan gespleten punten in je eigen haar, maar geloof me:  

Bij een kwast is dat juist een teken van kwaliteit.  

Door de gespleten punten kan de verf mooi gelijkmatig over de ondergrond worden uitgestreken. 

Bij kwasten met gespleten kunststofhaar kunnen de haren aan de uiteinden wat lichter zijn dan 

verderop.  

Vanzelfsprekend is het verder erg vervelend als een kwast voortdurend haren verliest.  

Iets waar vooral goedkopere kwasten erg goed in zijn. 

Deze haren belanden in de verf en kunnen een strak stukje schilderwerk lelijk verpesten.  

Overigens zullen ook goede kwasten in het begin enkele losse haren verliezen. 

 

Haal een kwast voor het eerste gebruik enkele malen over grof schuurpapier. 

Hiermee worden de meeste losse haren verwijderd voordat ze in de verf terecht komen.  

 

Kies bij voorkeur kwasten waarvan de haren aan het uiteinde in een wat afgerond model zijn ‘ 

geknipt’, in plaats van geheel recht afgesneden. 

Hiermee gaat nauwkeurig werken langs randjes en overgangen naar andere kleuren gemakkelijker.  

Dan is er nog de bus, oftewel de vatting waarin de haren vastzitten. 

Bij goedkope kwasten kan de bus gemakkelijk gaan roesten door contact met latexverf of 

oplosmiddelen.  

Deze roest kan vervolgens in de verf terechtkomen en hele nare vlekken geven.  

Bij een goede kwast is de bus van roestvrij metaal ( nikkel of messing) en op de steel vastgenageld. 

Gebruik voor het schilderen van smalle oppervlakten bij deuren en ramen zogenoemde 

patentkwasten. 

Dit zijn ronde kwasten met een lange, dunne steel die je kunt vasthouden als een penseel, waardoor 

ze erg geschikt zijn voor nauwkeurig werken. 

Deze kwasten zijn verkrijgbaar in meerder kwaliteiten en diameters.  

Voor het vlot schilderen van grote oppervlakten zijn er de zogenaamde blokwitters. 

Dit zijn grote, rechthoekige kwasten voor het grovere werk.  
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Samenvattend kunnen we het volgende assortiment kwasten aanraden voor de beginner: 

 

 Een blokwitter voor de wat grotere oppervlaken. 

 Twee platte kwasten van 25 mm en een van 65 mm, voor het nauwkeurig werk.  

 Een patentkwast van 25mm voor het echte fijne werk.  
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De extra benodigdheden. 

Als het goed is, ben je inmiddels expert geworden op het gebied van de roller- en kwastkunde, en 

kun je zonder haperen minstens 2 soorten rollers en drie soorten kwasten uit je hoofd opnoemen.  

Er zijn echter nog diverse extra hulpmiddelen om het schilderwerk gemakkelijker, sneller en schoner 

uit te voeren. 

 

Een verfbak. Een verfbak is bijna onmisbaar voor het betere rollerwerk. 

 Let op dat een verfbak stevig is, en niet vervormt als hij net met verf gevuld is en aan een hoek 

wordt opgetild. 

 

Bekleed de binnenkant van de verfbak vooraf met stevig aluminiumfolie of plastic 

folie, die je na gebruik gewoon weg gooit.  

Zo is het schoonmaken van de bak een kwestie van seconden. 

 
 

Een grote emmer met een verfrooster.  

Deze combinatie wordt vaak door professionals gebruikt en is een handig alternatief voor een 

verfbak. 

Een emmer van minstens tien liter plus verfrooster heeft allerlei voordelen.  

Zo kan er in de emmer meer verf dan in de verfbak, waardoor je minder vaak hoeft te bijvullen.  

Ook is een emmer gemakkelijker op een ladder te gebruiken en geeft deze constructie veel minder 

kans op geknoei bij het werken en het vervoeren. 

 

Wanneer het tijd is voor een pauze, haak dan gewoon het rooster los, laat dit in de 

verf zakken en doe het deksel op de emmer. 
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Nu alleen nog even de roller in een stukje plastic folie wikkelen, en je kunt genieten van je wel 

verdiende pauze.  

Als je het werk een hele nacht wilt onderbreken, bewaar de roller in de koelkast ( niet in de vriezer). 

 

Een bezemsteel of telescopische verlengbuis.  

Steek de verfroller op een bezemsteel of een verlengbuis om op hoge plaatsen te schilderen.  

Hiermee bespaar je talloze keren de ladder of huishoudtrap op en af te klimmen.  

Bovendien kun je de steel ook samen met andere gereedschappen gebruiken, zoals een 

schuurblokje om schuurwerk te verrichten op hoge plaatsen. 

 
 

 
 
 

Een verfliniaal. Een verfliniaal is weer eens zo’n superhandig, maar vrijwel onbekend stukje 

gereedschap dat lastige werkjes veel  eenvoudiger maakt. 

Je gebruikt de verfliniaal om het oppervlak dat je niet wilt schilderen af te schermen. 

Hiermee kun je raamkozijnen en glaslatten schilderen, zonder dat er verf op het glas belandt.  

Ook het schilderen van plinten met aangrenzende vaste vloerbedekking wordt hiermee een stuk 

gemakkelijker.  

De kunst bij het werken met dit gereedschap is dat je beide zijden vaak schoon veegt, anders 

verspreid je als nog verfdruppen en –vegen. 

In plaats van een liniaal kun je ook een spackmes of stukadoorsmes gebruiken.  
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Een mini-verfroller. Koop een dunne, tien centimeter brede verfroller, en dan bij voorkeur 

een waarvan de zachte rollaag enigszins uitsteekt tot voorbij de harde binnenkern.  

Dit soort rollers is heel geschikt voor het schilderen van hoeken en hoekjes, en achter radiatoren. 

Voor het bijwerken van kleine lelijke plekken kun je een mini roller met een klein formaat verfrooster 

kopen, zodat je direct vanuit de verfemmer van vijf liter kunt werken. 

 

 

Afdekfolie. Gebruik kunstof folie om meubilair en vloeren te beschermen tegen verfspatten. 

De meeste soorten afdekfolie voor schilderwerk gaan niet veel vaker dan 1 keer mee en zijn bedoeld 

om na het werk gewoon te worden weggegooid.  

Als je wat vaker wilt schilderen kun je het beste een afdekzeil gebruiken, het liefst zo dik mogelijk.  
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Een goede huishoudtrap. Schaf een goed huishoudtrap aan met een horizontaal plateau 

waarop je een verfemmer of verfbak kwijt kunt. 

Een huishoudtrap is voldoende tot 2,5 meter, hierna ben je een ladder nodig.  

 

 
 
 

Afplaktape. Met afplaktape ( ook wel schildertape genoemd) plak je alles af waar geen verf 

op mag komen, zoals ruiten, plinten en kozijnen.  

Zorg ervoor dat je vooral de rand goed aandrukt, ander zal er toch nog verf onder de tape terecht 

komen. 

Professionals snijden vaak een smal randje van de tape weg; hierdoor wordt de rand een beetje in 

de ondergrond gedrukt en kan er geen verf meer onder kruipen! 

Let op dat je afplaktape zo snel mogelijk na de schilderklus weer verwijdert, in ieder geval als de verf 

nog nat is.  

Zo brokkelt de verf niet af bij de overgang naar het afgeplakte gedeelte en is de tape nog 

gemakkelijk los te trekken. 
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Een ruimte compleet schilderen. 

Bij het schilderen van een kamer begin je op het hoogste punt en werk je naar beneden.  

Eerst is dus het plafond aan de beurt, gevolgd door kozijnen en deuren, de wanden en als de laatste 

de plinten.  

Deze volgorde lijkt heel erg voor de hand te liggen, maar je zult ervan staan te kijken hoeveel 

mensen hiermee de mist in gaan en verfspatten laten vallen op eerder geschilderde delen.  

 

 Je kunt een verflaag niet mooi gelijkmatig aanbrengen als je in een ongelukkige 

houding staat of ver moet reiken. 

Verplaats een trapje of ladder vaak genoeg om voortdurend in een zo ontspannen mogelijke 

houding te kunnen werken. 

Wanden en plafonds. 

Bij het schilderen van een ruimte zijn er twee verschillende taken: het kwastwerk, of het nauwkeurig 

schilderen van randen en overgangen, en het vlak vullen met behulp van de verfroller. 

Mocht je de schilderklus met z’n tweeën uitvoeren, dan kun je die taken verdelen.  

Doe je het werk alleen, dan zul je zelf afwisselend moeten werken. 

 

 

 Wanneer je met z’n tweeën werkt, zorg er dan voor dat degene met de kwast begint met het 

aanbrengen van een vijf centimeter brede strook langs de overgang tussen plafond en wand.  

Zodra deze ruim een halve meter is gevorderd, kan de vlakkervuller aan de slag. 

Let op dat degene met de kwast een niet te grote voorsprong krijgt, want het rollerwerk sluit het 

mooiste aan op het kwastwerk als de verf nog goed nat is.  

Als het kwastwerk de kans krijgt op te drogen voordat er met de roller overheen wordt gegaan, zal 

dit duidelijk zichtbaar worden als een overlapping.  

Het schilderwerk met de roller is dan feitelijk een tweede laag geworden, in plaats van dezelfde laag. 

Wanneer alles droog is zie je dat altijd terug, wat lelijk is. 
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Degene die de kwast hanteert, houdt deze volgorde aan: 
 

1. Schilder eerst, indien aanwezig, de plafondlijst. Schilder langs deze lijst een strook van vijf tot tien 

centimeter op het plafond en de wanden ( als de wanden dezelfde kleur krijgen). 

2. Wanneer de randen van het plafond klaar zijn, schilder dan de stroken vanuit de verticale 

hoeken van de wanden. 

3. Schilder een strook langs alle ramen en deuren. 

4. Schilder de stroken op plaatsen waar de roller niet bij kan, zoals radiatoren.  

5. Schilder de stroken boven de plinten. 

 

 
 
 

Gebruik bij deze recht begrensde gebieden een afstrijkmes om te voorkomen dat de 

verf op plaatsen komt waar dit niet is gewenst. 

Nadat degene met de kwast eenmaal een stuk is gevorderd, kan de roller in actie komen.  

Begin in een hoek van het plafond en werk van de wand naar binnen toe, haaks op de langste wand.  

Schilder zo telkens vlakken van circa 1 vierkante meter achtereen, totdat je de tegenoverliggende 

wand hebt bereikt, waarna je weer begint bij de eerste wand. 

Zie filmpje plafond schilderen: http://www.youtube.com/watch?v=MGofeiRazFM 

Op de mannier krijgt de verf zo min mogelijk droogtijd, voordat je de volgende baan ernaast 

schildert. 

Bij de muren begin je bovenaan en werk je naar beneden. 

Doe regelmatig een stap terug om te controleren of er geen stukjes zijn overgeslagen dan wel 

overlapping zichtbaar is. 
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Kwasttechniek. 

Zorg ervoor dat er niet te veel verf aan en in de kwast komt. 

Doop de kwast voor niet meer dan een derde in de verf , loos overtollige verf bij voorkeur door de 

kwast zachtjes tegen de rand van het blik te tikken, en niet door de kwast langs de rand te trekken.  

Bij het schilderen langs de randen, moet je alleen de smalle punt van de kwast gebruiken, waarbij je 

slechts zoveel druk uitoefent dat de haren iets buigen.  

Strijk telkens van het natte gedeelte naar het nog droge deel van wand of plafond om overlapping te 

voorkomen.  

Bij het schilderen van hoeken gebruik je de volle breedte van de kwast, waarbij je ook nu niet te veel 

druk uitoefent. 

 

Rollertechniek. 

Probeer voor een egaal resultaat zoveel mogelijk een gelijkmatige druk op de roller uit te oefenen. 

Verspreid de verf door herhaaldelijk heen en weer te rollen, maar probeer dit niet te forceren door 

harder te drukken. 

Laat de roller aan het einde van ieder slag even van het oppervlak los komen.  

Houd een schone, vochtige lap bij de hand om eventuele verfspatten direct schoon te maken.  

Dip de roller regelmatig in de verf, maar niet te diep, anders komt er verf in de roller. Dit heeft 

druipen en een onregelmatige dekking tot gevolg. 

Rol de verf van links naar rechts uit in het patroon van de letter W of N. 

Maak een vlak af met losse, lichte verticale slagen. 
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 Wanneer je op een trap of ladder staat, zorg er dan voor dat deze zoveel mogelijk in het 

midden staat van het gebied dat je schildert. 

Plaats je gewicht altijd in het midden van de trap. 

Een handige vuistregel is dat je nog veilig staat zolang je heupen zich tussen de staanders van de 

ladder of trap bevinden. 
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Het schilderen van houtwerk. 

Bij ramen die bestaan uit meerdere ruiten schilder je het houtwerk van de sponning vanuit het 

midden naar buiten toe, dus te beginnen met de middelste glaslatten. 

Bij openstaande ramen begin je met het bewegende deel.  

Laat het raam gewoon op zijn scharnieren zitten en schilder eerst de binnenkant.  

Het schilderen van de buitenkant gaat in grote lijnen op dezelfde mannier, al zijn er extra details 

waar je op moet letten. 

 

 Begin ’s morgens als eerste met het schilderen van deuren en openslaande 

ramen, dan kunnen deze overdag open blijven staan en drogen terwijl je de rest schildert.  

Je wilt ’s nachts immers niets open laten staan, zeker niet op de begane grond.  

Gebruikvoor de smallere glaslatten een niet te brede platte kwast of patent kwast.  

Let op dat je altijd in de lengterichting langs hoeken strijkt.  

Als je de kwast namelijk haaks over een hoek strijkt, blijft er verf achter de hoek zitten, met spatten 

en lopers als resultaat. 

Voor de wat bredere delen, zoals een kozijn, kun je ook een bredere kwast gebruiken. Als laatste 

schilder je de vensterbank. 

Deuren. 

Ook een deur gewoon in de scharnieren laten hangen. 

Voordat je met een deur begint te schilderen zorg ervoor dat je het slot, de klinken en het beslag 

verwijderd. 

Daarnaast kun je de scharnieren afplakken als je dat wilt. 

Plak deze wel goed af! Je begint eerst aan de scharnieren kant met een kleine kwast.  

Neem als het enigszins kan ook de onderkant van de deur mee, er zullen niet veel mensen zijn die 

dit doen maar is wel degelijk belangrijk!  

De verflaag houdt namelijk vocht tegen en anders zou dit vocht in de deur trekken.  
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Werkwijze: 

 
1. Schilder eerst de panelen, te beginnen met de lijsten rondom de panelen, daarna de panelen 

zelf. 

2. Schilder de tussen stijl. ( horizontale deel tussen de panelen) 

3. Schilder de middenstijl. ( het verticale vlak tussen de panelen) 

4. Schilder de zijranden van de deur. 

5. Schilder de boven en onderdorpels ( de horizontale vlakken aan de onder- en bovenkant van de 

deur). 

6. Schilder als laatste de overgebleven stijlen ( de verticale vlakken aan linker- en rechterzijde ) van 

de deur. 

 

Gelijk erna verf je de deurpost. 

Begin met de deurpost aan de scharnier kant van de deur. 

Schilder eerst de binnenkant en ga dan naar de buiten kant.  

Dit doe je dus twee keer. Hierna schilder je de bovenkant van het kozijn op dezelfde wijze en daarna 

de laatste stijl 

 

Deze afbeelding geeft aan hoe je deze deur moet verven. 

Je begint met nummer 1 en eindigt met nummer 5. 

Dus eerst de roeden, dan de onder en bovenstijl en hierna de linker- en rechterkant. 
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Behangen. 

Behangen is echt niet moeilijk. Je ziet er meestal tegen aan om er mee te beginnen. Het is gewoon 

een kwestie van doen, meer niet. Behang heeft vaak een persoonlijk karakter en draagt bij aan het 

thuisgevoel, net zoals je meubels en ander spullen. Naast het aanbrengen van behang leg ik je ook 

uit hoe je een scheur in je behang gemakkelijk kan reparen! 

Gereedschappen die je nodig hebt voor het behangen. 

Als je goed op prijzen let, kun je voor nog geen twintig euro alles kopen wat je nodig hebt. Ik raad je 

hierbij Action aan, deze is goedkoop en het is degelijk materiaal. Je hebt nodig:  

 Een emmer en een spons. Hiermee kun je lijmresten snel wegvegen. 

 Een waterpas. Met dit gereedschap kun je precies horizontaal of verticaal uitlijnen.  

 Een behangkwast. Voor het aanbrengen van de lijm op het behang. 

 Een afbreekmes. Dit is een belangrijk gereedschap! Hier snijd je de onderkanten en 

bovenkanten af en om stopcontacten uit te snijden. 

 Een schaar. Hiermee knip je banen behang op maat. 

 Een naadroller. Hiermee druk je de naden aan tussen twee banen behang. 

 Een droge kwast. Hiermee kun je het behang aan de voorkant gladstrijken. 

 Een rolmaat. Meten voor de lengtes van het behang. 

 Een behangliniaal. Dit gebruik je om het overtallig behang recht af te snijden. 

Als het behang er niet te vast op zit moet je de volgende werkwijze toepassen: 

Voordat je begint met het behang eraf te halen moet je wel maatregelen treffen.  

De vloer afdekken met plastic folie en de plinten afplakken.  

Voordat je begint met water en eventueel een zeepsop maak je eerst gaatjes in het 

behang. 
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Hiervoor is een speciaal apparaat: Een behangperforator.  

Dit is een handig apparaat waarmee je snel talloze gaatjes in het behang kunt maken, zodat het 

water of afweekmiddel bij de lijmlaag kan komen. 

Deze perforator maakt alleen gaatjes in het behang en niet in de wand.  

Ga als volgt te werk: spuit met een bloemspuit lauw water op het behang ( vooraf gaatjes maken 

met de perforator), laat dit in weken plm. 5 minuten en steek het met een breed plamuurmes af. 

Als het met water moeilijk gaat kun je ook een mengsel maken met de helft schoonmaakazijn en de 

helft water. 

Of een mengsel met 25% vloeibare wasverzachter en water. 

Voorbereidingen behangen: 

Als dit jouw eerste behangklus wordt zou ik met iets eenvoudigs beginnen.  

Daar bedoel ik mee dat je eerst een slaapkamer gaat behangen. 

Als je dit goed onder de knie hebt, kun je een woonkamer of keuken gaan behangen.  

Voordat je gaat behangen schakel je de stroom eerst uit. 

Daarna kun je de afdekplaten van stopcontacten verwijderen en schakelaars. 

Het volgende wat je moet doen is alle spinnenwebben wegzuigen.  

Verwijder spijkers en andere voorwerpen. 

Daarna eventuele gaten opvullen met een muurvuller en bobbels afsteken. 

Als dit alles gebeurd is d.w.z. de muur is schoon en glad dan eerst een voorstrijkmiddel aanbrengen, 

zodat het behang optimaal aan de wand hecht. 

Als je de slaapkamer niet alleen wilt behangen, maar je wilt ook de deur-en 

raamkozijnen verven, doe dit dan voordat je gaat behangen. 

Behangplaksel van het schilderwerk is eenvoudiger te verwijderen dan verf van behang te 

verwijderen.  

Plus nog een groot voordeel is dat je na voor het behangen geen stof meer maakt door het 

schuurwerk aan de kozijnen. 

De gedachte van veel mensen is het om andersom te doen. 
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Je kunt dan ook veel strakker tegen een kozijn of raam het behang wegsnijden, zodat er een keurige 

lijn naast het kozijn of raam komt. 

Doe je het wel andersom, moet je loodrecht een strakke lijn verven naast het behang, wat ik als 

schilder al heel moeilijk vind. 

Het doel van voorstrijken voor het behangen. 

Voor een goed resultaat om het behang er strak op te krijgen is het van belang hoe een wand er uit 

ziet. 

Poedert deze licht ( je kunt dit controleren door er met je vlakke hand overheen te gaan), dan altijd 

een voorstrijk gebruiken. 

Ook bij nieuwe gipsplaten is het een must dat je een voorstrijkmiddel gebruikt.  

Je kunt de wanden ook insmeren met verdund behangplaksel, dit is goedkoper dan een regulier 

voorstrijkmiddel en heeft dezelfde werking. 

Een voorstrijkmiddel sluit de poreuze ondergrond af, en vormt tegelijk een goed hechtende 

ondergrond.  

Zonder deze laag zal het water direct uit het behangplaksel in de muur worden gezogen, waardoor 

het plaksel niet meer goed hecht. 

Als je het voorstrijkmiddel aanbrengt, moet dit enkele uren drogen, voordat je het behang gaat 

plakken.  

Naast dat een voorstrijkmiddel voor een goede hechting zorgt, is het ook gemakkelijker het behang 

later er weer af te halen. 

Behangen: een startlijn maken. 

Begin in een donkere hoek of op een andere plaats waar een niet goed aansluitend patroon het 

minst opvalt. 

De kans is immers klein dat het patroon van de laatste baan aansluit op dat van de eerste.   

De hoek naast de deur waardoor je binnenkomt, is meestal een goed beginpunt. 

Zet op de wand een verticale lijn met behulp van een waterpas.  
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Deze verticale lijn is je startlijn; als je de eerste baan hier exact recht langs legt, kunnen de andere 

banen bijna niet meer scheef komen te hangen.  

Het beste kun je de startlijn 51 of 52 cm uit de hoek trekken, zodat er een strookje van 1 of 2 cm de 

hoek om gaat.  

Ook al zijn de wanden niet recht, maak altijd een startlijn! 

Een baan behang afknippen. 

We gaan hiervan uit dat je met een patroon werkt.  

Als de herhaling afstand minder dan tien cm is, dan meet je de lengte tussen het plafond en de 

muur en daar 20 cm bij op tellen. 

Rol je behang op een behangtafel af en knip met een scherpe schaar de baan af.  

 

 

Wat ook gemakkelijk is dat je een potloodstreepje zet bij de lengte en dit stuk behang plus plm. 50 

cm omvouwt en met je achterkant van een scherp mes een scherpe vouw maakt en deze door 

snijdt. 

Je hoeft hierbij niet bijzonder netjes te werken, want het is de bedoeling dat het behang pas precies 

op maat wordt gesneden als het eenmaal geplakt is. 

Als de herhalingafstand van het patroon meer is dan 10 cm, rol dan zoveel behang af dat je het 

uiteinde tegen het plafond kunt houden. 

Schuif het behang omhoog en omlaag om te zien wat het mooiste resultaat geeft, en zet een 

potloodstreepje waar de baan op het plafond zal aansluiten.  

Knip de baan bij dit potloodstreepje af. 

Aan de hand van de eerste baan kun je zien hoe je de volgende banen zo moet afknippen dat het 

patroon afsluit.  

Het beste is dat je vooraf alle banen afknipt, zodat je kunt zien dat die banen goed aansluiten en 

niet het patroon niet verspringt. 
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Behang insmeren met behangplaksel. 

 
Het behangplaksel dat ik het beste vind is plaksel van Perfax. 

Dit is gewoon goed omdat het niet zo snel klontert!  

Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking zeer goed, want dit is belangrijk dat je hier aan houdt.  

GEBRUIK ALTIJD KOUD WATER OM KLONTERING TE VOOR KOMEN.  

Je hebt ook behang wat zelfklevend is, maar daar gaan wij hier niet vanuit.  

Smeer de achterkant van de eerste baan in met plaksel en voorkom hierbij dat er plaksel op de 

behangtafel komt. 

Als dit wel gebeurt maak dit dan direct schoon, anders zal de voorkant of een volgende baan gaan 

vastplakken aan de tafel. 

Vouw de baan dubbel met de ingesmeerde kant naar binnen, zodat het plaksel kan inweken zonder 

op te drogen. 

Nadat het plaksel is ingeweekt, vouw je de baan open en pak je deze voorzichtig op aan de 

bovenkant. 

Beweeg de baan naar het beginpunt. Bovenaan de wand, en zorg ervoor dat je de baan zeer 

zorgvuldig langs de startlijn legt. 

Het is niet erg als het behang aan de bovenkant uitsteekt, dit werk je later bij. Wrijf nu van boven af 

en vanuit het midden naar de zijkanten het behang tegen de wand.  

Gebruik hiervoor een droge kwast, borstel of behangspatel. Let op dat je alle luchtbellen en rimpels 

zorgvuldig uit het behang veegt. 



 

  
31 31 

Pagina 31 van 62 Behangen. 

Met strijklicht zie je eventuele onregelmatigheden veel sneller dan met recht 

opvallend licht. 

Hang de volgende baan netjes tegen de eerste aan, waarbij de naden niet mogen overlappen, maar 

ook geen tussenruimte mogen hebben.  

Druk de naden vervolgens aan met de naadroller. 

Druk hierbij niet al te hard, omdat je dan het plaksel onder de naad vandaan perst.  

Overigens kan het ook bij normaal aandrukken gebeuren dat er wat plaksel tussen de naad uitkomt.  

Maak dit dan gewoon schoon met een natte spons.  

 Overtollig of gemorst plaksel verwijderen, gaat heel gemakkelijk zolang het nog 

nat is, maar wordt lastiger als het eenmaal is opgedroogd.  

Verwijder dus na het ophangen van iedere baan overtollig plaksel.  

Het behang op maat snijden. 

Met behulp van een behangliniaal of een ander breed recht stuk metaal en een afbreekmesje snijd 

je het behang netjes af langs de plint en de plafondrand. 

 

 

Als je dit voor het eerst doet, kun je er ook voor kiezen dat je dit de andere dag doet, want dan is 

namelijk het behang droog en dit snijd een stuk gemakkelijker.  
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Als je toch gelijk wilt snijden volgen hieronder punten waar je op moet letten.  

 

Je kunt behang niet zomaar een hoek om plakken, omdat het uitstekende stuk aan de 

boven- en onderkant dan zal inscheuren of kreuken.  

Knip het behang daarom van de boven- en onderkant in, precies tot op de hoek. Je kunt het dan 

zonder problemen netjes de bocht om werken. 

Vooral binnenhoeken zijn lastig te behangen als een baan meer dan een paar cm de hoek 

om moet. 

Meet in dat geval de afstand tussen de laatst geplakte baan en de hoek, en tel hier enkele cm bij op.  

Knip de volgende baan op deze breedte, zodat er slechts een strookje van enkele cm de hoek om 

gaat.  

Plak de afgesneden strook weer tegen de rest van de baan aan, waarbij je er weer met een waterpas 

voor zorgt dat deze perfect verticaal hangt. 

Hierna ga je weer door met banen op volle breedte. 

Plak behang direct tot aan de rand van kozijnen en ander houtwerk.  

Snijd hierna het overgebleven stuk weg, net als bij plinten.  

Bij hoeken knip je weer in tot precies de hoek. 

 

Als het goed is, heb je stopcontacten en schakelaars van hun afdekplaten ontdaan en 

beschermd met afplaktape en de stroom uitgeschakeld. 

Als je bij een stopcontact bent, plak je het behang er gewoon overheen. 
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Snijd een kruis in het behang op de plaats van het stopcontact, vouw de randen terug en snijd 

zoveel behang weg dat de afdekplaat de randen net zal afdekken.  

Als je bij de laatste baan behang bent gekomen, laat je deze de eerste baan enigszins overlappen.  

Daarna teken je weer een verticale lijn, waar langs je door beide behanglagen snijdt.  

Verwijder het afgesneden deel van de laatste baan, en trek de rand van deze baan ver genoeg los 

om het afgesneden deel van de eerste baan te kunnen verwijderen. 

Daarna plak je de randen tegen elkaar en druk je de naad aan met een naadroller.  
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Behangen: Losse naden vastplakken. 

Wanneer er bij het behangen geen voldoende behangplaksel is gebruikt, zal de rand van 

een baan behang uiteindelijk van de wand loslaten.  

De oplossing ligt voor de hand. 

 Plak het behang weer vast, en wel op de volgende mannier: 

1. Trek de rand van het behang heel voorzichtig wat verder los.  

2. Maak de achterkant van het losse behang nat met een doek of platte spons. 

3.  Na enkele minuten is de oude laag plaksel zacht geworden. 

 Verwijder zoveel mogelijk plaksel. 

1. Breng met een dik penseel of een ander kleine verfkwast nieuw plaksel aan.  

Wacht enkele minuten totdat het plaksel iets is gedroogd, anders komt de naad direct weer 

van de wand los. 

2. Druk de losse naad weer vast. Let op dat het patroon aansluit.  

3. Veeg overtollig plaksel weg met een vochtige spons of doek, en druk de naad aan met een 

naadroller. 

4. Veeg de naad nogmaals schoon met een vochtige doek. 

Deze aanpak werkt ook als de naden van twee banen tegelijk loskomen, zodat de wand daaronder 

zichtbaar wordt. 

Eerst altijd oude behang verwijderen. 

Voordat je opnieuw gaat behangen, moet je aan regel houden:  

Altijd oude behang verwijderen! 

Maakt niet uit hoeveel lagen erop zitten. 

Het heeft enkele twee voordelen om dit te doen.  

Het ene voordeel is dat je een super mooi resultaat krijgt en het tweede voordeel is dat echt alles 

weer nieuw is!  
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Als er meerder lagen behang op de muur zitten moet je een behangstomer gebruiken of als de 

eerste laag los zit en de witte papier laag  hardnekkig  blijft zitten.  
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Een scheur in je behang reparen. 

Een scheur in je behang is nooit mooi om te zien en ik leer je een foefje hoe je dit simpel weg zelf 

kunt reparen, zonder dat je er een vakman moet bijhalen. 

Je kunt een scheur alleen reparen als de scheur tenminste niet breder is dan een baan behang.  

Het enige wat je nodig hebt om de scheur te repareren is een stuk van hetzelfde behang.  

Als je een patroon hebt, moet je een dezelfde stuk hebben als dat patroon.  

Daarna ga je als het volgt te werk: 

1. Rol een stuk dezelfde behangpapier uit en knip een stuk af dat groot genoeg is om de 

beschadigde plek te bedekken, waarbij je ervoor moet zorgen dat het patroon overeen komt.  

2. Plak het nieuwe stuk behang over de beschadigde plek. 

Gebruik hiervoor afplaktape, of een ander type plakband dat gemakkelijk weer los te trekken 

is.  Let op dat het patroon aan alle kanten precies aansluit. 

3. Snijd met een afbreekmes door het nieuwe stuk behang heen een gat in het oude behang. De 

beschadiging moet uiteraard binnen dit gat zijn.  

Houd de snijrichting aan die het patroon aangeeft, zodat de naden het minst opvallen.  

Bij onregelmatige vormen in het motief kun je het beste rechte sneden maken met een 

behangliniaal. 

Hierna verwijder je het uitgesneden nieuw stuk behang en trek voorzichtig het overgebleven 

vastgeplakte gedeelte los. 

 

 

 Zorg ervoor dat je tegelijk door het nieuwe en het oude behang heen 

snijdt, en dat je het mes goed recht houdt.  

Alleen dan krijg je een nieuw stuk dat perfect in het gat past.  

 

 

4. Maak het beschadigde stuk behang vochtig met behulp van een plantenspuit, zodat de lijmlaag 

zacht wordt. 

5. Verwijder het uitgesneden, beschadigde behang met een klein plamuurmes. Pas wel heel goed 

op dat je de randen van de uitsnede niet beschadigt.  
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6. Maak de plaats van de uitsnede schoon. Verwijder oude resten behangplaksel en eventuele 

onregelmatigheden die nog achter zijn gebleven. 

7. Smeer de achterkant van het nieuwe stuk behang in met behangplaksel en druk het in          

het gat wat is uitgesneden.      

Let op dat het patroon aan alle kanten goed aansluit.  

8. Houd het stuk op zijn plaats totdat het niet meer kan verschuiven of los komen. Veeg overtollig 

resten plaksel die onder de naden vandaan komen weg met een natte spons. 

9. Druk de naad van het gerepareerde stuk aan met een naadroller.  

10.  Je reparatie is nu voltooid. 
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Een trap verven. 

Een trap verven is eigenlijk wel een hele grote klus. 

Je moet hiervoor eigenlijk wel veel tijd voor uittrekken. 

Als je dit door een erkende schilder laat doen, ben je echt een vermogen kwijt.  

De voorbereidingen. 

De voorbereidingen zijn afhankelijk van de trap in welke staat hij is.  

Wij gaan hier een trap behandelen waar het tapijt nog op zit.  

De bekleding op een trap zit meestal vast gelijmd of geniet. 

Als hij met nietjes vastzit heb je geluk, is het vast geplakt heb je veel werk.  

 

Om het tapijt iets wat los te weken dip je met een spons met lauw water op het tapijt 

en herhaald dit nog een keer. 

Je kunt het beste met een schroevendraaier in een punt van de trap het tapijt omhoog trekken 

zodat je een driehoekje krijgt, waaraan je kan vast houden en een groter stuk kunt aftrekken.  

 Je werk dan zo van boven naar beneden en van buiten naar binnen.  

Als het op sommige plaatsen niet wil gebruik dan een plamuurmes en stoot als het ware tegen het 

tapijt aan om deze los te krijgen.  

Ik weet het is een groot karwei en hier moet je echt even doorzetten!  

 Wanneer je genoeg tijd hebt kun je overwegen om elke dag een paar treden te doen. 

Als je het grootste gedeelte eraf hebt zullen er altijd kleine stukjes tapijt of lijm achterblijven.  

Probeer deze met een verfkrabber of scherp plamuurmes te verwijderen.  

Wil dit niet echt goed, schuur dan met een vlakschuurmachine met korrel 40 de resten eraf zodat de 

trap als het ware kaal wordt. 

 

Als je helemaal klaar bent met het verwijderen van de rest deeltjes ga dan flink het stof verwijderen 

met een stofzuiger zodat alle stof geheel verdwenen is. 
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Wat ook handig is, als je zeker wilt weten als alle stof weg is, gebruik dan kleefdoekjes ( zie 

omschrijving handige producten verder in dit e-book) 

Nu zul je af en toe nog wel wat putjes en gaatjes zien, maar deze behandelen we later.  

Nu is het hoofdzaak dat je goed ontvet tot in  alle hoekjes van de trap, desnoods doe je dit een 

tweede keer om er zeker van te zijn dat alle stof weg is en vetresten.  

Gronden en plamuren. 

 

 
 

Je zult het misschien gek vinden dat je eerst moet gronden en dan plamuren.  

Dit heeft 2 redenen.  

Als je vooraf grond en de grondverf is opgedroogd zie je alle oneffenheden veel duidelijker en je 

plamuur hecht beter aan je grondverf. 

Ik werk al jaren zo en heb altijd een goed resultaat.  

Gebruiken een 2 componenten plamuur en een goed vullende grondverf.  

Hiervoor gebruik je Presto, die je op het internet kunt bestellen. 

Het is een ideale plamuur en je hebt 20 minuten verwerkingstijd.  

Lees goed op de verpakking naar de mengverhouding. 

Plamuur het echt goed strak zodat je maat 1 keer alles hoeft te plamuren.  

Daar bedoel ik mee zorg ervoor dat in elk gaatje als het ware een klein heuveltje zit, zodat je deze 

kan weg schuren.  

Wanneer je de hele grondlaag hebt geschuurd met korrel 180, maak je de trap opnieuw stofvrij 

doormiddel van een vochtig doekje of een kleefdoekje. 

Breng opnieuw hierna een laag grondverf aan. 
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De keuze van de verf is belangrijk. 

Er zijn talloze verfsoorten waar je uit kan kiezen om een trap te verven.  

Je moet een trap als het ware zien als een vloer, je loopt er altijd veel over heen, dus dit betekent dat 

je een slijtvaste verf hiervoor moet gebruiken en krasvast.  

Ook als je een goed verf neemt heb je hier lang plezier van dan als je een ander verf kiest.  

Het gaat namelijk om het feit dat je trap lang mooi blijft.  

Onder de merken zijn er veel krasvaste en slijtvaste verven. 

Ik gebruik zelf verf op urethaan basis en deze voldoet aan alle voorwaarden om je trap mooi te 

houden. 

Het gaat hierbij om de hardheid van de verf en dat je trap niet snel slijt.  

De trap verven. 

Hiervoor heb je nodig een bakje met een lakroller en een ronde kwast, no. 10 is genoeg.  

Voordat je begint te verven ga nog eens een keer met een kleefdoekje of een vochtige doek de hele 

trap bij langs, zodat de trap zeker is ontdaan van stof en vet.  

Als je zeker weet dat dit goed is dan kun je beginnen met verven. 

Een logische gedachte is dat je uiteraard boven begint.  

Je begint eerst in de hoekjes met de kwast en daarna de treden en zijkanten en onderkanten met de 

roller. 

Ga zoveel mogelijk verven met je roller in de breedte, dus met de nerven mee! 

Op die mannier krijg je een mooi gladde trap waar je U tegen zegt.  

Als je ziet dat niet alles dekt, ga je gewoon verder tot aan beneden aan toe.  

 

Als je dezelfde dag nog naar je slaapkamer wilt, verf dan de treden om en om. Leg op 

de niet geverfde treden een gekleurd blokje zodat je weet dat je daar op kunt lopen. Zorg er voor 

dat je geen sokken aan hebt als je naar boven loopt, hier kunnen pluizen of ander stofdeeltjes aan 

kleven en deze kunnen op de geverfde delen vallen, waarna je weer opnieuw moet beginnen. 

Als de laklaag is uitgehard, meestal na 48 uur schuur deze dan licht op met een korrel 400, ontvet 

hem daarna op nieuw en geheel stofvrij maken. 

Hier een tweede laag aanbrengen en je trap is klaar.  

Wacht minimaal 48 uur voordat je er over heen kunt lopen. 
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De trap zal dan wel heel glad zijn en het is aan te raden om of halve maantjes aan te brengen of 

rubberen profielen. 

Nog een paar tips. 

1. De eerste week niet met schoenen over de trap lopen. 

2. Gebruik verf met een zijdeglans. 

3. Verf op kamer temperatuur. 

4. Voor nog een beter resultaat: breng 3 laklagen aan. 
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Schilderen en herstellen beschadiging of afbladderen 

plafond. 

Als een plafond bladdert, wil je hier zo snel mogelijk van af.  

 
 

 Je vindt het vreselijk om hier tegenaan te kijken.  

Uiteraard wil je weten waarom dit gebeurt, ik zal je de oorzaken geven: 

1. Als je vroeger een plafond hebt geschilderd zonder schoon te maken en dat behoorlijk smerig 

was. 

2. Door een langdurige lekkage. 

3. Als je over een plafond hebt geschilderd met een latex over een veegvaste laag (kalklaag). 

4. Als de naden tussen de muren en het plafond afgekit zijn.  

Veel afbladdering komt door niet goed schoonmaken van vuil en als je met een latex over een 

kalklaag gaat.  

De oplossing. 

Ik weet dat het veel werk is, maar toch de beste oplossing: het gehele plafond afsteken met een 

plamuurmes. 

Het gedeelte wat afbladdert krijg je er snel af. Je hebt ook gedeeltes wat er minder snel afgaat.  

Laat deze dan zitten en spoel de kleine resten af met lauw water. Je kunt hiervoor een zachte bezem 

pakken met een dweil eromheen. 

Daarna schuur je de randen van het latex wat nog achter blijft met een korrrel 80. 

Om rugpijn te voorkomen maak je een soort schuurbord en niet daar het schuurpapier op en 

verbindt het schuurbord met een uitschuifbare steel zodat je overal bij kan komen.  



 

  
43 43 

Pagina 43 van 62 Schilderen en herstellen beschadiging of afbladderen plafond.  

Hierna goed stofvrij maken met een vochtige doek en daarna het gehele plafond aan brengen met 

een voorstrijkmiddel, dit voor de hechting van  het egaliseermiddel en de latex.  

De ’kuilen’ die nog in het plafond zitten opvullen met een egaliseermiddel. 

Of je kiest ervoor om het gehele plafond te stuccen door een stukadoor, dit ligt er aan in hoeverre 

er gerepareerd moet worden.  

Om deze gaten op te vullen gebruik Fix &Finish, deze kun je in alle bouwmarkten kopen.  

Doe dit niet 1 keer, maar twee keer in verband met krimpen.  

Gebruik hierbij een breed plamuurmes en een kunstof plakspaan.  

Als de fix & en finish is opgedroogd loop eventueel nog wat kartelrandjes na en schuur deze weg 

met korrel 60. 

Schilder  dit plafond 2 keer met spanningsarme verf, ( vraag advies bij een bouwmarkt) die in 

tegenstelling tot latex niet samentrekt bij het opdrogen, en daardoor de onderlagen niet van het 

plafond aftrekt. 

Schilder het plafond met een blokwitter of met een vachtrol.  

Als je met een vachtrol doet zet dan niet te veel druk op de roller, anders duw je teveel verf weg en 

de achterkant van de vachtroller de verflaag omhoog drukt.  

Als je een mooi resultaat wilt hebben, moet je de eerste laag onverdund aanbrengen.  

De tweede laag mag je 10 tot 15% water toevoegen.  
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Glasweefselbehang aanbrengen. 

 
 

Wat is eigenlijk Glasweefselbehang?  

Het is gemaakt van zand en soda. 

Het is een behang dat geweven is met zeer kleine glasdraadjes.  

Het wordt geleverd in rollen van 25 m1 en 50 m1. De breedte is altijd 1 meter. 

Je hebt in Glasweefselbehang vele designs: van ruiten tot visgraad. 

Ook zijn er verschillende diktes.  

Hier zit het onderscheid in het voorgesausde en niet voor gesausd behang. 

Als je Glasweefselbehang neemt welke is al voor gesausd, hoef je zelf slechts maar 1 keer te sausen 

als het op de wand is geplakt. 

Doordat er glasvezel in zit, kun je hier last van krijgen als je ermee werkt.  

Gebruik bij de verwerking hiervan dan altijd een mondkapje en latex handschoenen.  

Glasweefselbehang kent veel voordelen: 

 Het kan goed tegen een stootje, vooral om de hoeken. 

 Het sluit perfect tegen elkaar aan, geheel naadloos. 

 Je kunt het gemakkelijk met zeep en water schoonmaken. 

 Is het echt vies? Ook met chemische middelen behandelbaar. 

 Allergie vrij: het bezit geen weekmakers of andere chemische middelen. 

 Brandveilig. 

 Geen schimmelvorming omdat het vocht doorlaat, vanuit muur naar buiten.  

 Overbrugging schuren in de muur. 

 Gemakkelijk te repareren. 

 Duurzaam. 
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 Je kunt er alle kleuren overheen sausen, wel tot 15 keer overschilderbaar! 

 Versterkt poreuze wanden. 

 Het dient als onderlaag voor gewoon behang. 

 Niet moeilijk te verwijderen. 

Voorbereidingen. 

Voordat je begint met het plakken van Glasweefselbehang, moet je een goed voorbereiding treffen.  

Gereedschap wat je nodig hebt: emmer, scherp afbreekmes, waterpas, potlood, vachtroller, lijmbak, 

ronde kwast, droge doek, nadenroller, meetlint, blokwitter, breed plamuurmes ( plm. 30 cm) en een 

schaar. 

We gaan ervan uit dat je het oude behang al hebt verwijderd.  

Ga eerst met een groot plamuurmes haaks of schuin over de hele muur heen. Zo schraap je als het 

ware de oneffenheden weg. 

Ga dan eventuele gaatjes dichten met snelplamuur. 

Doe dit twee keer, omdat plamuur altijd iets krimpt. 

Daarna nog een keer met een groot plamuurmes over de muur schrapen. 

Als er kleine naadjes of scheurtjes in de wand zitten, hier niets mee doen, omdat glasweefselbehang 

scheuroverbruggend is. 

 
 
 

Hierna de gehele muur stof vrij maken en altijd een voorstrijk aanbrengen, dit voor de betere 

hechting van het behang. Vergeet dit nooit! 

Als je dit niet doet laat het behang na verloop van tijd los of het wil niet goed hechten aan de wand.  

Als voorstrijk kun je lijm gebruiken, kijk dan goed op de verpakking naar de verhouding en breng dan 

daar boven op 50% extra water toe, zodat je een voorstrijk krijgt van lijm. 
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Het voordeel hiervan is dat je goed koop uit bent. Een goede voorstrijk is eigenlijk wel een kostbare 

zaak. De behanglijm kun je kant-en-klaar kopen of in poedervorm. 

Ik kies ervoor om kant en klare te kopen, omdat je dan altijd een mooi gladde massa hebt. Gebruik 

je poedervorm dan deze goed roeren met een garde. 

Je kunt het beste een dag van te voren deze lijm aanmaken. Op de dag van het plakken nog een 

keer krachtig door roeren en de lijm is klaar.  

Let er wel op dat je lijm koopt speciaal voor Glasweefselbehang. 

Aanbrengen van Glasweefselbehang. 

 
 
Begin eerst met een rechte lijn op de wand te zetten. 

Neem een grote waterpas en zet hiermee een loodrechte lijn met een potlood op de wand.  

Teken deze lijn vlak bij een hoek en meet vanuit de hoek 98 centimeter naar links of rechts.  

De reden hiervan is dat het behang dan minimaal 2 cm door de hoek gaat en dan met de volgende 

baan je dan de hoek recht krijgt door hetzelfde te doen. 

Als het ware een overlapping te creëren. Breng nu lijm aan met een vachtroller, die in een stok zit.  

Dit werkt makkelijker als je wat van de wand afstaat en je hoeft niet zoveel kracht te zetten.  

Begin boven aan en werk van links naar rechts zo naar de plint toe en verdeel de lijm regelmatig op 

de wand.  

Voor bij de kanten gebruik je een kwast en een smalle roller.  

Breng niet meer lijm aan dan nodig, daar bedoel ik mee: breng lijm aan ietsje meer dan de breedte 

van de rol, maar ook niet meer dan dat. 

Je kunt niet een paar banen vooruit lijmen anders droogt deze op voor het plakken van de 

Glasweefselbehang. 

Doe de rol in een grote doos of stander en pak de bovenkant van het behang en doe deze tegen het 

plafond en op de potlood lijn. 
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Werk van boven naar beneden.  

Ga met een droge doek of een zacht borsteltje over het behang zodat deze vlak wordt.  

Pak hierna een linieaal en houd deze tegen de plint en snijd deze op de plint met een scherp 

afbreekmesje af. 

Het voordeel van is dat je geen afval hebt.  

Met een tweede baan doe je precies hetzelfde, alleen begin je niet boven aan het plafond maar links 

of rechts tegen de eerste baan aan. 

Mocht er een klein naadje inkomen kun je dit gelijk herstellen door als het ware het behang er naar 

toe te drukken omdat Glasweefselbehang flexibel is 

Probeer dit uiteraard niet te veel te doen, het mooiste is uiteraard om een volgende baan er strak 

tegen aan te plakken. 

Hoe te plakken door hoeken en de lijn weer recht te maken. 

Jammer genoeg zijn het niet altijd rechte muren waar je Glasweefselbehang op moet plakken.  

Toch is dit simpel te noemen ten opzichte van gewoon behang plakken.  

Je smeert het eerste gedeelte muur in met lijm. Niet het gedeelte dat om de hoek moet of door de 

hoek. 

Breng het aan op de muur tegen de ander naad van de vorige baan en plak het tot het punt waar de 

Glasweefselbehang om de hoek gaat of door de hoek gaat.  

Is dit gedaan knip dan precies in de hoek of in de naad om de hoek van onderen een stuk in tot de 

plint. 

Breng nu lijm aan op het tweede gedeelte na de hoek en ga met het Glasweefselbehang door de 

hoek of om de hoek om deze vast te plakken. 

 

Als je ziet dat de loodlijn niet meer recht is kun je dit als volgt oplossen:  

Zet een nieuwe streep door middel van een waterpas op het geplakte Glasweefselbehang, twee 

centimeter van de kant af. 

Plak nu de volgende baan ook 2 centimeter over de eerst baan. 

Hierna pak je een scherp afbreekmes en een waterpas en teken je een rechte lijn op die twee 

vastgeplakte banen.  
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Snijd deze lijn door met een scherp afbreekmes en verwijder de kleine stroken van baan 1 en baan 

2. 

Nu zorg je er weer voor dat het overgebleven gesneden gedeelte weer precies aan elkaar passen. 

Hiermee heb je het Glasweefselbehang weer recht gemaakt. 

 

  Denk erom dat je bij stopcontacten niet te veel het behang verwijderd in de 

opening van het contact. 

Blijf altijd binnen de cirkel van het stopcontact. Als later het stopcontact weer word gemonteerd mag 

je geen gaatjes meer zien. 

Als je een hoek tegenkomt waarbij het rest stukje Glasweefselbehang slechts 2 centimeter door 

loopt om of in de hoek kun je het volgende doen: 

Plak het rest stukje door de hoek en plak een volgende baan precies in de hoek.  

Pak nu een liniaal en een afbreekmes en snijd precies in de hoek.  

Verwijder nu het stukje behang wat hier onder is geplakt, het stukje wat doorloopt en verwijder dit. 

Plak de tweed baan weer op de wand, zo zie je dat dit naadloos aansluit.  

Zie afbeelding hieronder. 

 
 
Hierna als de lijm is opgedroogd kun je latex aanbrengen in elke gewenste kleur.  

Breng minimaal 2 lagen aan. 
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Schilderen van badkamer en toilet. 

Een badkamer en een toilet zijn meestal tot halverwege betegeld. De wanden daarboven en vaak 

ook het plafond zijn meestal gesausd. 

Omdat er altijd aanvoer is van vocht door douchen in de badkamer moet je hiervoor een ander 

latex gebruiken dan in andere ruimtes. 

Ik gebruik altijd acrylatex met een buitenkwaliteit. 

Deze latex ademt en laat vocht erdoor in plaats van dat deze vocht vasthoudt.  

Omdat er veel vocht is in een badkamer is de kans ook groot dat er schimmels zijn, als er geen 

voldoende ventilatie aanwezig is. Hier bedoel ik mij dat de vochtige lucht wordt afgezogen door een 

ventilator. 

Is er schimmel aanwezig met ventilatie dan hoef je dit maar eenmalig schoon te maken en daarna 

een schimmelbestrijdingsmiddel er op te doen, deze te laten drogen en dan over schilderen. 

Is er schimmel aanwezig zonder ventilatie moet je heel anders handelen: 

Eerst grondig schoonmaken met een wateroplossing van bleekwater (1 deel bleekwater en 5 delen 

water mengen). Hierna op laten drogen en op die plek waar schimmel is geweest een isolatieverf 

aanbrengen. 

Dit 2 a 3 keer herhalen en daarna overschilderen. De schimmel blijft hierbij dan lang weg.  

Ook is het een goed idee om altijd een raampje openzetten, indien aanwezig.  

Is er schimmel aanwezig op de kitnaden moet je het volgende doen: 

Kit bevordert het ophopen van vocht dat in poreuze materialen zit en hoopt zich precies op achter 

de “kitaderen”. 

Wordt het vochtgehalte meer dan 24 % dan ontstaat hier schimmel.  

Er is maar 1 mannier om van deze schimmel af te komen:  

Alle oude kit verwijderen en de naden op vullen met een watervaste tegelvoeg in de kleur van de 

andere voegen. 

Als je naden hebt tussen plafond en tegels kun je deze het beste opvullen met een goede 

muurvuller en ze twee keer sausen met een acrylatex van buitenkwaliteit. 

Indien er geen mogelijkheid is om een ventilatie te plaatsen kun je altijd nog een rooster in de deur 

plaatsen. 
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Tien mannieren om fouten bij het schilderen te 

vermijden. 

1. Neem ruim de tijd voor de voorbereidingen. 

De meeste doe-het–zelf-schilder willen maar 1 ding: zo snel mogelijk de verf aan de muur.  

Hierbij zijn dan de voorbereidingen niet belangrijk.  

Wanneer je direct begint zonder de ondergrond en omgeving schoon te maken, komen de pluizen 

en de stof al gauw in de verf.  

Dit betekent dat de verf snel zal gaan afbladderen omdat deze niet hecht op een vuile ondergrond.  

Wanneer je niet even de moeite neemt om een deurbeslag eraf te halen krijg je hier gegarandeerd 

lelijke plekken. 

 Het verschil tussen slordig werk en strak werk is slechts een paar minuten.! 

 

 Wanneer je tijd probeert te besparen bij de voorbereidingen, moet je kunnen 

leven met minder goede resultaten – of je bent achteraf veel meer tijd kwijt met het verhelpen van 

alle onvolkomenheden die je gemakkelijk had kunnen vermijden. 

 Sterker nog: die ‘minder goede resultaten’ komen erop neer dat je de klus na enkele maanden weer 

over mag doen. 

2. Schilder naar de natte verf toe. 

Schilder niet van de natte verf af, maar ernaar toe. 

Op deze mannier sluit de verf die je opbrengt het best aan bij het laatst geschilderd gebied.  

Begin daarom telkens op een meter afstand van het laatst geschilderde gebied en werk naar de 

natte verf toe. 

Wanneer je de eerste streken met een zojuist in de verf gedoopte kwast of roller in de natte verf zet, 

krijg je daar juist een extra dikke laag, die snel dunner wordt naarmate de verf verder naar buiten 

wordt verspreid. 

Dit geeft een vlekkerig en streperig resultaat. 

3. Wees niet zuinig met verf 

Zorg dat je een gezonde hoeveelheid verf op de kwast of roller zit en wees niet te zuinig, spreid deze 

dan goed uit.  
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Let erbij gebruik van een roller vooral op dat de verf rondom even dik op de roller zit, dan krijg je 

een mooi resultaat. 

4. Gebruik niet te veel verf. 

Gierigheid is niet goed, maar je kunt ook te veel naar de andere kant doorslaan. 

Dip een roller in de verf, dompel hem er niet geheel in onder.  

Rol de verf daarna gelijkmatig in de roller op het plateautje van de verfbak, of op de verfrooster.  

Doop een kwast in de pot, steek hem er niet tot halverwege het handvat in. 

Sla de overmaat aan de verf daarna van de kwast door deze tegen de rand van de pot of het blik te 

tikken.  

Met te veel verf op een kwast of roller zal de verf gegarandeerd druipen en spatten, en dat is niet 

wat je wilt. 

5. Egale resultaten bereiken met de roller. 

Schilderen met een roller lijkt zo eenvoudig, maar toch hangt het resultaat af van diverse factoren, 

onder meer of je link- of rechtshandig bent, of je met een verlengbuis schildert en of je moe bent of 

niet. 

In het begin zul je met voldoende energie en kracht rollen en let je goed op dat de verf goed wordt 

uitgerold.  

Aan het einde zul je vermoeider zijn, waardoor je minder kracht zet.  

Ook kan het op het laatst gemakkelijk gebeuren dat je in de haast om het werk af te maken de 

nauwkeurigheid uit het oog verliest. 

Voorkom dit soort dingen, zorg ervoor dat je goed uitgerust aan een schilderklus begint en dat je er 

ruim de tijd voor neemt. 

6. Gebruik altijd grondverf op nieuwe gipsplaten. 

Nieuw aangebrachte gipsplaat lijkt wat betreft absorptievermogen meer op een spons dan op een 

gewone muur.  

Wanneer je hier direct verf opbrengt, krijg je bijna zeker een vlekkerig resultaat, domweg omdat de 

verf wordt opgezogen, voordat je deze kunt uitspreiden. 

 Zet deze gipsplaat dus altijd in de grondverf om hierna een gewone verflaag aan te brengen. 

7. Houd vlekken tegen. 

Je kunt vlekken van viltstift, balpen en andere vlekken gewoon overschilderen, maar dan komen ze 

zeker terug.  

Je kunt dit soort vlekken tegenhouden door isoleermiddel aan te brengen.  
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Vlekken kunnen hier niet doorheen trekken, zodat je na het schilderen deze niet meer ziet.  

8. Verwijder afplaktape zo snel mogelijk weer van glas. 

Als je de tape te lang op het glas laat zitten, hardt de kleeflaag uit, waardoor het op het glas blijft.  

Advies: een half uur na het schilderen direct verwijderen. 

9. Vermijd goedkoop gereedschap. 

Je kunt overal koopjes krijgen: wegwerp kwasten etc. Koop dit niet, zijn slecht voor het eindresultaat.  

Je kunt beter investeren in degelijk gereedschap die je onderhoud. 

10. Houd je gereedschap schoon. 

De afsluiting van ieder schilderklus is het schoonmaken. Als je een volgende keer opnieuw zo, n 

tevreden gevoel wilt hebben, maak dan alles zorgvuldig schoon. 

Hierdoor kun je echt heel lang met je gereedschap doen ( ik zelf heb zelf kwasten die ik al 10 jaar 

heb, door ze in de rauwe lijnolie te doen) 
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Handige Producten. 

Verafbijtmiddel Avis Superafbijt in een spuitbus. 

Het verfafbijtmiddel is geschikt voor toepassing op vrijwel alle ondergronden waar het de gebruiker 

ondersteunt in het verwijderen van ondermeer alkydlakken, lakken op waterbasis, en 1- of 2- 

componenten epoxy- en polyurethaan coatings. 

 

 
 
Superafbijt is beschikbaar in een spuitbus, hiermee kun je het afbijt snel en eenvoudig aanbrengen. 

Ook mogelijk op verticale ondergronden omdat deze afbijt niet druipt. Vrij van de stof 

methyleenchloride. 

 

Afdichtingskit  Zwaluw   Woodflex : naadloze oplossing v oor 

houten vloeren. 

Zwaluw Woodflex is een 1- componenten Afdichtingskit voor toepassingen bij voegen, 

beschadigingen en kieren in parket-, kurk-, laminaat- en houten vloeren.  

 

 
 

Het product zit in een transparante 300ml-kokers, waardoor de gebruiker direct de meest passende 

kleur kan kiezen en tijdens gebruik de nog resterende hoeveelheid kan zien. 

Er is een keuze uit de zes houtkleuren: beuken, dennen, eiken, kersenhout, inbuia en meranti en uit 

twee varianten. 
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Daarvan is de Woodflex-hard na uitharding schuurbaar en schilderbaar, de Soft-versie is 

schilderbaar. 

 Kenmerken zwaluw Woodflex:  

Goede hechting, sneldrogend, afdichten of verbinden van voegen in verschillende houtoppervlakten. 

Deze kit is op basis van acrylaatemulsie. 

 

Presto  plamuur. 

Kwalitatief hoogwaardige, universele 2-componenten polyester plamuur voor het egaliseren van 

oneffenheden in ondergronden van staal, hout, aluminium, beton en polyester. 

Bijvoorbeeld te gebruiken bij een auto, caravan, huis en boot.  

 
 

Voorbehandeling: 

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn, loslatende verfresten en roest geheel verwijderen.  

De noodzakelijke hoeveelheid materiaal met 2-4% verharder vermengen. Dan in de gewenste 

laagdikte ( tot 2 cm) aanbrengen. Verwerkingstijd 3 a 5 minuten. Na 30 minuten kun je schuren.  

Productkenmerken: 

Zeer goed schuurbaar 

Elastisch 

Overspuitbaar met alle verfsystemen 

Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden 

Uitstekende hechting 

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25 C. 

Overspuitbaar na 1 uur 

Hittebestendig tot 120 graden. 
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Afdekmaterialen Wiltec Fast Cover. 

Deze afdekmaterialen beschermen zachte en harde ondergronden. 

Om ondergronden zoals tegels, tapijt, laminaat, hout, natuursteen en glas tijdelijk te beschermen, 

biedt Wiltec een compleet assortiment afdekmaterialen  onder de naam Fast Cover.  

 
 

De materialen bestaan uit een stucloper, afdekvlies, carpet- en floorcover.  

Deze afdekmaterialen zijn waterdicht, pluizen niet en kunnen goed absorberen. 

Een opvallend product in het assortiment is het licht gewicht en herbruikbare afdekvlies Pro.  

Ook dit materiaal is 100% waterbestendig en voorkomt dat gemorste vloeistoffen kunnen 

doorlekken. 

Verder is het sterke materiaal wit van kleur en pluist niet. 

Tot slot is Pro eenvoudig in elkaar te vouwen en geschikt voor toepassing op zowel zachte als harde 

ondergronden. 

Delta maskeer tape. 

Deze tape is uiterst geschikt voor natte ruimtes zoals badkamers. 

De tape is waterproof, dikker als normale tape en steviger. 

Hecht ook op ruwe ondergronden en laat bij het verwijderen geen  

latex of verfresten na. Ook geschikt voor watergedragen lakken. 
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Handreiniger Dreumex Expert 

Speciaal voor het verwijderen van inkt, verf, lijm, en andere hardnekkige vervuiling van de handen. 

Deze professionele reiniger is gebaseerd op twee basische esters en beschikbaar in een 1 liter fles 

met dispenser. 

 
 
De vloeistof is grijs van kleur en ruikt naar lavendel, verder is het oplosmiddelvrij. 

De toevoeging van het vochtregulerende Provitamine B5 draagt bij aan de verzorging van de 

handen. 

Dit geldt ook voor de toegevoegde vitamine E die de elasticiteit en soepelheid van de huid verbetert.  

Kleefdoekjes 

De Wiltec kleefdoek is ontworpen om fijne stofdeeltjes in je schildwerk te voorkomen ( uitermate 

geschikt voor spuitwerk). 

De kleefdoek bezit 100% watergedragen impregnatie, hierdoor kan er geen reactie ontstaan met 

watergedragen en conventionele lakken. 

Ook is de kleefdoek hierdoor antistatisch en hiermee geschikt voor gebruik op alle ondergronden 

zoals hout, metaal en kunstof. 

De zachte pluis- en siliconenvrije doek laat tot slot geen kleefresten achter op het te bewerken 

oppervlak en droogt bovendien niet uit. 

Een zekere aanbeveling. 
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Stucco Spray. 

Deze Stucco spray is geschikt voor het reparen van kleine scheurtjes in je structuurwanden. 

De structuurmaker is vervaardigd op basis van een uniek PU-dispersie waardoor verschillende 

spacstructuren zijn na te bootsen. 

Verder is het geschikt voor toepassing op vele ondergronden zoals beton, gipsplaat, stucwerk en 

hout. 

 
 

Verwerkingstemperatuur plm. 15 graden. 

Afhankelijk van de laagdikte is het materiaal na ongeveer 30 minuten stofdroog.  

Na 60 minuten is het overschilderbaar. 

Diepgrond devecryl van drost. 

Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije diepgrondering of voorstrijkmiddel, dat gebaseerd is 

op nanotechnologie. 

 
 

Het voorstrijkmiddel heft niet allen de zuiging van de ondergrond op- ook die van sterk zuigende en 

poreuze ondergronden- maar heeft tevens een goed penetrerend vermogen. 

Verder verkleint het product de kans op filmvormingstrepen na droging op dicht, zeer glad stucwerk. 

Door toepassing van de minieme polymeerbolletjes werkt het voorstrijkmiddel bovendien 

oppervlakteverstevigend. 

Toe te passen op glad stucwerk dat met een latex muurverf moet worden behandeld en op gips, 

cement, beton en pleisters. 
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Norton Soft Touch Schuursponzen. 

Deze schuursponzen zijn zeer geschikt bij het schuren van moeilijke bereikbare plaatsen zoals 

randen, hoeken en profielen van onder meer kozijnen. 

De schuursponzen zijn zeer flexibel. 

De schuursponzen zijn door de waterproof  

 
 
Foamdrager geschikt voor zowel droog als nat schuren. 

Daarbij voorkomen ze vingerafdrukken in het schuurbeeld wat bijdraagt aan een gelijk matige finish. 

Beschikbaar in handvellen met korrels medium, fijn, super fijn, ultra- en micro fijn. De korrelgrootte 

staat op de achterzijde van de schuursponzen. 

Stofscherm  Zip Wall. 

Dit stofscherm is ontwikkeld om stof overlast tot een minimum te beperken. Vooral bij een 

schilderklus, waar geschuurd moet worden is dit een uitkomst. 

Het systeem bestaat uit licht gewicht telescoopstangen met een druk veer die in enkele minuten zijn 

samen te stellen tot een strakke en dichte stofwand. 

 
 
De Zipwall is uitgevoerd met een zelfklevende ritssluiting die op de afdekfolie is te plakken.  

Hiermee is het eenvoudig om een doorgang naar de werkplek te creëren.  

De Zipwall is gemakkelijk te vervoeren en daarnaast heeft dit scherm een hoge duurzaamheid en 

levensduur. 
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Ideeën Wandafwerking. 

Glasweefsel Capaver ElementEffects met kwartsafwerking 

 

 

 
 
 

 

De hoogwaardige wandafwerking Capaver ElementEffects van Caparol – onderdeel van DAW 

Coatings Nederland – bestaat uit duurzame en natuurlijke bestanddelen van glas en harde 

kwartszanddelen.  

Daartoe is op een slijtvaste onderlaag van glasweefsel een 3D-structuur van kwartsdeeltjes en 

glasvezel aangebracht.  

Naast scheurbestendigheid en stabiliteit geeft dit geheel door de speciale weeftechniek een ruime 

trek- en stootvastheid en is het door de kwartsafwerking en elasticiteit ook goed bestand tegen 

mechanische belasting. Zo hebben schrapen, krassen en stoten nauwelijks zichtbare gevolgen.  

Ook bij een dekkende afwerklaag blijft het mat/glaseffect behouden, een metallic afwerking versterkt 

dit. ElementEffects is er in tien verschillende designs en wordt zonder eindafwerking geleverd en 

geplaatst. 

Afwerking kan met alle types muurverven, bij renovatie tot vijf keer.   

  

http://www.bouwproducten.nl/rss.php?phid=11&psid=43
http://www.bouwproducten.nl/leveranciers/id832-DAW_Coatings_Nederland_BV.html
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Behangcollectie Révolution Paper in traditionele blokdruk 

 

 

 
 

 

De behangcollectie Révolution Paper van Little Greene bestaat uit zeven ontwerpen die typerend 

zijn voor een specifieke periode. 

Zo is gebruik gemaakt van traditioneel damast en verfijnde toile patronen. Daarbij is een verfijnde 

behandeling van kleur en een goede oppervlaktekwaliteit verkregen door toepassing van 

traditionele blokdruk. 

De zeven ontwerpen dragen de namen Bonaparte, Palais c1840, Piccadilly, Sackville Street, Stag 

Toile, Versailles en Whitehall. 

Het eerste is een revisie van een authentieke 19-de eeuwse Franse damast en recentelijk ontdekt 

als een geschilderd kunstwerk in een Parijse studio. 

Palais, c1840 betreft een klassieke interpretatie van dit patroon. Bij Sackville Street is gebruik 

gemaakt van patronen uit het archief van English Heritage. 

Behangcollectie Fleurie met romantische uitstraling 

 

 

 
 
 

De behangcollectie Fleurie van BN Wallcoverings kenmerkt zich door een zachte, romantische 

uitstraling en het gebruik van veel natuurlijke vormen en tinten.  

http://www.bouwproducten.nl/rss.php?phid=11&psid=43
http://www.bouwproducten.nl/leveranciers/id2250-Van_Sand.html
http://www.bouwproducten.nl/rss.php?phid=11&psid=43
http://www.bouwproducten.nl/leveranciers/id2547-BN_International.html
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Aan de basis van de ontwerpen staat de Magnoliaboom met haar kegelvormige bloemknoppen en 

zachte kleuren. 

Verder bestaat de keuze uit diverse bloemprints en poederachtige uni’s die te combineren zijn met 

zilverkleurige twijgen en streeppatronen. 

De kleuren variëren van witachtige en zachtgeel tot aan bruin en helder paars.  

Behangcollectie Flowers+Leaves in de uitvoeringen Park, Patio, 

Riverside en Front Yard 

 

 

 
 

 

Bloemen en bladeren vormen het hoofdthema van de verschillende behangcollecties in het 

assortiment wandbekleding van Muurbloem. 

Er zijn vier varianten ontworpen die de namen Park, Patio, Riverside en Front Yard dragen. Binnen 

de collecties is onder meer te kiezen voor de uitvoeringen Clover (Park), Herb-Robert & Rose (Patio) 

en Marginal Plants (Riverside). 

Park kenmerkt zich door veel groen en kleurrijke accenten terwijl Patio inspeelt op het gevoel van 'je 

buiten voelen terwijl je binnen bent'.  

Riverside is een gedetailleerde collectie waarmee een romantische sfeer is te creëren. Front Yard 

kenmerkt zich ten slotte door een statisch ontwerp met vrolijke kleuren. 

  

http://www.bouwproducten.nl/rss.php?phid=11&psid=43
http://www.bouwproducten.nl/leveranciers/id3271-Muurbloem_Design_Studio.html
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Behangcollectie Frozen Fusion met pseudo klassieke patronen 

 

 

 
 

 

De behangcollectie Frozen Fusion van Hookedonwalls kenmerkt zich door afwisseling en variatie in 

de toegepaste kleuren en patronen zoals ijskristallen, bloemmotieven en tapijtenprints.  

Door de pseudo-klassieke patronen in moderne kleuren biedt de collectie de illusie van zowel 

beweging als stilstaand beeld. 

De collectie omvat diverse soorten behang waaronder Broken Frost, Ornamental Flower, Fragments 

(braaf geblokt), Mounted Fusion (slingerend ornament), Frozen Arches (hip patroon) en het stille 

serene Freeze.  

De kleuren waarin de diverse patronen beschikbaar zijn variëren van silver, sand en ochre tot 

purple, greige, brick en chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouwproducten.nl/rss.php?phid=11&psid=43

