
10 TIPS VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD VAN UW HUIS 

Je huis is een kostbaar en dierbaar bezit. Voor het behoud van de waarde ervan en tevens voor 
optimaal woongenot is goed en vakkundig onderhoud een eerste vereiste. Optimaal onderhoud 
betekent vooral: het op tijd plegen van onderhoud. Hieronder 10 tips om het buitenschilderwerk 
aan uw huis 'vakkundig' aan te pakken.

Tip 1. Voor strak schilderwerk is een gladgeschuurde ondergrond een eerste voorwaarde. Schuur 
scherpe kanten van houten kozijnen, ramen en deuren een beetje rond, zodat een optimale laagdikte 
kan worden opgebracht.

Tip 2. Oude verflagen die niet goed meer zijn door afbladderen of beschadiging dienen verwijderd 
te worden door middel van krabben en schuren, of enkel schuren. Verflagen die nog goed zijn eerst 
reinigen met water met een scheut ammoniak of universol. Daarna licht opschuren om een goede 
hechting te krijgen.

Tip 3. Bij buitenschilderwerk geldt de leus: goed schuren en minimaal plamuren. Plamuur is 
vochtgevoelig en weinig elastisch. Daardoor wordt de levensduur van het schilderwerk sterk bekort.

Tip 4. Liggende delen- van kozijnen bijv.- hebben een extra verflaag nodig, zeker aan de zonzijde 
van de woning, maar ook omdat ze meer water vangen bij regen. Bij houtverbindingen moeten 
kieren worden dichtgekit, zodat er geen water tussen kan komen. Bij beglazingen, zowel aan de 
binnen- als aan de buitenzijde, dient defect kitwerk eerst te worden hersteld, anders kan ook hier 
water tot het hout doordringen.

Tip 5. Roer voordat u gaat schilderen de verf altijd goed door. Dat is belangrijk voor een egale kleur
bij dekkende verven, maar ook voor de glans bij transparante of blanke lakken.

Tip 6. Bij transparant schilderwerk verdient het aanbeveling om met een lichtere kleur te werken 
dan reeds eerder is gebruikt. U voorkomt dan dat de kleur bij iedere bewerking donkerder wordt. 
Overigens is de duurzaamheid van transparant schilderwerk aanzienlijk korter dan van dekkend 
schilderwerk.

Tip 7. Lichte kleuren voor buitenwerk hebben het voordeel dat zij langer goed blijven dan donkere, 
vanwege hun grotere reflectie van zonlicht.

Tip 8. Kiest u voor kwaliteitsverf, investeer dan ook in een professionele kwast.Een kwaliteitskwast
gaat - mits goed gereinigd - jarenlang mee en strijkt na verloop van tijd alleen maar fijner. Als u met
een nieuwe kwast werkt doet u er goed aan deze vooraf enkele malen over schoon schuurpapier te 
halen, waardoor loszittende haren worden verwijderd.

Tip 9. Schilder altijd met schone kwasten. Bij terpentine verdunbare verf de kwasten na gebruik 
reinigen met verdunner en daarna met water en zeep. Is er slechts sprake van een kortstondige 
werkonderbreking, verpak de kwasten of bewaar ze in water, maar zo dat de haren niet krom 
kunnen gaan staan. U kunt ze het beste ophangen in een speciale kwastenpot.

Tip 10. Goed schilderwerk vraagt gunstige omstandigheden bij de uitvoering ervan. Het moet droog
weer zijn. Dus niet schilderen bij mist, regen of hoge luchtvochtigheid. Ook rechtstreeks zonlicht 
moet worden vermeden: bij warm weer droogt de verf sneller en is er meer kans op kwaststrepen en
blaasjes.


