Vakantiehuis Renovatie
Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding
De / Montage
Bakkerijen
Garage/Magazijninrichting
Omkastingen
Schone ruimtes / Laboratoriums
Technische ruimtes
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren
Deuren
Glaswanden
HACCP panelen
Kantoorwanden / Units
Ramen
Scheidingswanden
Verlichting
En meer…

Een deur schilderen is vrij eenvoudig en uit te voeren in een paar stappen.
De stappen van het schilderen van de deur staan hieronder beschreven.
Stap 1: Ontvetten en ontstoffen
•

•
•
•

Ontvet de ondergrond grondig en droog af met een schone doek.
Om te ontvetten kan je ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of
een speciale ontvetter gebruiken.
Schuur het hout licht op in de richting van de houtnerf. Eerst licht voorschuren
met korrel P150, daarna afwerken met schuurpapier korrel P240.
Haal stof grondig weg met een zachte borstel.
Plak de randen zorgvuldig af met afplaktape.

“Wil je oude deuren opnieuw schilderen die reeds bedekt zijn met meerdere verflagen?
Dan krijg je het mooiste eindresultaat door de oude verflagen volledig te verwijderen.
Dit doe je met behulp van een verfbrander of afbijtmiddel.”
Stap 2: Grondlaag (primer) aanbrengen
•
•
•

•

Als je van een onbeschilderde ondergrond start, breng eerst een laag primer aan.
Breng de primer aan in de hoeken en randen met een kwast.
Verf de grote oppervlakken met een rol.
Doe dit steeds kruislings, zet enkele verticale strepen en rol deze horizontaal uit.
Rol een laatste maal zachtjes uit van onder naar boven voor een egaal resultaat.
Wanneer de primer droog is, licht opschuren met korrel P240 en ontstoffen.

Stap 3: Lakken
•
•
•

•
•
•
•

Roer de verf vooraf goed door voor een egaal kleurresultaat.
Breng de lak aan in de hoeken en randen met een kwast.
Schilder de grote oppervlakken met een kortharige lakrol.
Doe dit steeds kruislings; zet enkele verticale strepen en rol deze horizontaal uit.
Rol een laatste maal zachtjes uit van onder naar boven voor een egaal resultaat.
Rol steeds uit in dezelfde richting om glansverschillen te voorkomen.
Wanneer de lak droog is, licht opschuren met korrel P240 en ontstoffen.
Breng een tweede laag aan zoals de eerste afwerking laag.
Rol een laatste maal zachtjes uit van onder naar boven voor een egaal resultaat.
Verwijder de afplaktape wanneer de verf nog nat is.
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Welke verf kiezen?

Mat, zijdeglans of hoogglans
Verf is verkrijgbaar in verschillende glansgraden, van mat tot hoogglans.
De 3 voornaamste factoren waarmee je rekening moet houden bij de keuze hiertussen zijn: het visuele effect, de
ondergrond en de afwasbaarheid.
•

•
•

Ondergrond: Een matte verf verbergt oneffenheden beter dan een hoogglansverf.
Schilder je een oude deur met veel oneffenheden? Dan kies je het beste voor een matte verf of zorg ervoor dat
je ondergrond er weer mooi uitziet door alle oneffenheden op te vullen en glad te schuren.
Afwasbaarheid: Een glanzende verf kan je eenvoudiger schoonmaken dan een matte verf.
Een glanzende verf kan je afwassen met een vochtige doek, een matte verf niet.
Visuele effect: De verschillende verfsoorten hebben elk hun eigen uitstraling.
Matte verf heeft een warme en rustgevende uitstraling. Glanzende verf zorgt ervoor dat je deur een echte
eyecatcher wordt.

Watergedragen of terpentine lverf
Het aanbod van watergedragen verf wordt steeds groter.
Het voordeel van een watergedragen verf is dat deze beter is voor het milieu en je jouw verfgereedschap achteraf
eenvoudig kan schoonmaken met water. Voor binnen adviseren we om een watergedragen verf te kiezen.
Buitenverf is meestal nog op terpentinebasis omdat deze beter bestand is tegen de weersinvloeden.
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