
VERFWIJZER
Welkom! 

Bekijk hieronder onze verfwijzer die u zal helpen bij het uitkiezen van de juiste verf 
voor diverse toepassingen.  

Indien u nog vragen heeft helpt ons personeel u graag. Voor kleuradvies op locatie kunt u vrijblijvend een afspraak maken bij de infobalie.
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Ons verfsysteem bestaat uit
3 stappen:         
                                                                 
1. Voorbehandeling
2. Grondlaag aanbrengen 
3. Afwerken. 

Het eindresultaat van een schilder-
beurt is sterk afhankelijk van de 
voorbehandeling van het te 
schilderen object. 
Besteedt daar voldoende
aandacht aan.

1.Voorbehandeling
*Reinigen
Zowel bij een nieuwe als eerder geschilderde 
ondergrond. Gebruik een zachte bezem en 
voldoende water, evt. wat Rambo reiniger/Progold 
Cleaner of soda toegevoegd (wij raden gebruik van 
zeep af )

*Opschuren
Het is goed om de ondergrond iets op te ruwen, 
zodat de aan te brengen laag beter hecht. Door te 
schuren en evt. af te steken verwijdert u ook alle 
loszittende ver�agen, of zelfs pleisterlagen bij 
betonnen muren. In dat geval vult u die ontstane 
one�enheden op met Universele Plamuur, die u 
na drogen weer vlak afschuurt.

*Stofvrij maken
Na het schuren blijft er natuurlijk een sto�aag op het 
oppervlak achter. Voordat u gaat schilderen, dient u 
deze laag natuurlijk te verwijderen. Dat kan met een 
vochtige lap, of met een tuinslang als het om grote 
oppervlakken gaat. Even laten drogen en u kunt aan 
de slag!

2. Grondlaag aanbrengen
Bij nieuwe objecten altijd, bij eerder behandelde oppervlakken 
indien nodig. Als het oppervlak in slechte staat verkeerde,  is het aan 
te raden om na de voorbehandeling wel een grondlaag aan te bren-
gen. Is de vorige laag nog vrijwel intact? Dan kunt u deze stap overs-
laan. Als de nieuwe kleur sterk afwijkt van de vorige, is het ongeacht 
de staat van de voorbehandelde ondergrond, aan te raden een 
grondlaag aan te brengen.

3. Afwerken
Eén laag is soms voldoende, maar bij twee lagen krijgt u de maximale 
bescherming. Wilt u een extra mooie afwerking? Dan kan een derde laag 
aangebracht geworden. Houdt u wel rekening met de overschilderbaar-
heid voor u de een volgende laag aanbrengt. Heel lichtjes opschuren 
vergroot nog eens de duurzaamheid.

Ondergrond Omschrijving Historex onderlaag Lagen Verdunnen met Historex afwerklaag Lagen

Nieuw Latex
Acryl latex Mat/Zijdeglans
Latex Interieur

Aqua Lak 1 5% water Aqua Lak 2 max 5% water

vloeren, stoepen, opritten, 
betonnen traptreden

PU Vloer- en 
Stoepverf

1 10% water PU Vloer- en Stoepverf 2 max 5% water

Eerder behandeld Latex
Acryl latex Mat/Zijdeglans
Latex Interieur

Aqua Lak 1 5% water Aqua Lak 2 max 5% water

vloeren, stoepen, opritten, 
betonnen traptreden

PU Vloer- en 
Stoepverf

1 10% water PU Vloer- en Stoepverf 2 max 5% water

Nieuw, 
dekkend

Houtmenie 
en/of Grondlak

1 max 5% terpentine Alkyd Hoogglans/Zijdeglans/Mat
Rambo Interieur

2 max 5% terpentine

Grondlak 1 max 5% terpentine Aqua Lak 2 max 5% water
Aqua Lak 1 5% water Aqua Lak 2 max 5% water

Eerder behandeld, 
dekkend

(traditionele) houten vloeren Grondlak 1 max 5% terpentine Vloerlak 2 max 5% terpentine

wanden, plafonds, windveren,
 meubels, etc.

Houtmenie 
en/of Grondlak

1 max 5% terpentine Alkyd Hoogglans/Zijdeglans/Mat 2 max 5% terpentine

(traditionele) houten vloeren Grondlak 1 max 5% terpentine Vloerlak 2 max 5% terpentine

Aqua Lak, of 1 5% water Aqua Lak 2 max 5% water
Grondlak 1 max 5% terpentine Aqua Lak 2 max 5% water

Nieuw, 
transparant

Rambo Impregnant 1 à 2 nvt nvt Vernis, Beits, Rambo Interieurlak 2 max 5% terpentine

Vernis/Beits 1 à 2 5% terpentine Vernis, Beits 2 max 5% terpentine

1 à 2 nvt nvt Vernis, Beits, Rambo Interieurlak 2 max 5% terpentine

1 à 2 5% terpentine Vernis, Beits 2 max 5% terpentine

Nieuw Zinkfosfaat 1 max 5% terpentine Alkyd Hoogglans/Zijdeglans
Roof and Iron Paint

2 max 5% terpentine

2Zinkfosfaat 1 max 5% terpentine Aqua Lak (uitgezonderd daken) max 5% water

Sigmacover 280 1 max 5% thinner 91/92 Sigmadur 550 2 max 5% thinner 2106

Eerder 
behandeld

Zinkfosfaat 1 max 5% terpentine Alkyd Hoogglans/Zijdeglans
Roof and Iron Paint

2 max 5% terpentine

Zinkfosfaat 1 max 5% terpentine Aqua Lak (uitgezonderd daken) 2 max 5% water

Sigmacover 280 1 max 5% thinner 91/92 Sigmadur 550 2 max 5% thinner 2106

Verdunnen met

o.a. muren, overige 
steenachtige ondergronden

Primex

Primex

Poorten, dievenijzer, daken, etc. 
- niet gegalvaniseerd

Poorten, dievenijzer, daken, etc.
 - niet gegalvaniseerd

Poorten, dievenijzer, daken, etc.
- gegalvaniseerd

Poorten, dievenijzer, daken, etc.
- gegalvaniseerd

wanden, plafonds, windveren, 
meubels, etc.

wanden, plafonds, windveren, 
meubels, etc.

Vernis/BeitsEerder behandeld,
transparant

1 nvt nvt

1 nvt nvt

2 max 5% water

2 max 5% water

wanden, meubels, vloeren,
 deuren, etc

wanden, meubels, vloeren, 
deuren, etc

o.a. muren, overige 
steenachtige ondergronden

(onderlaag is alleen 
nodig als de oude
laag vrijwel geheel 
is verwijderd)

(onderlaag is alleen 
nodig als de oude
laag vrijwel geheel 
is verwijderd)
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