HOE EEN BINNENMUUR
UIT PLEISTERWERK
SCHILDEREN?
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STAP 1: een goede voorbereiding vóór het
schilderen van een binnenmuur
1.

Vul kleine putjes op met vulmiddel en plamuur waar
nodig voor een effen en mooier resultaat.

2. Schuur geplamuurde stukken eerst op met
schuurpapier (korrelgrootte 150) en neem het stof
weg met een kleefdoekje of zachte borstel.
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3. Bescherm de vloer met afdekvlies en maak deze veilig
vast met afplaktape.
4. Neem stopcontacten en plinten weg. Kan dit niet, plak
ze dan af met tape.

STAP 2: breng een eerste laag primer aan op
de binnenmuur
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5. Pleisterwerk is erg poreus. Schilder je onmiddellijk met
een afwerklaag dan wordt de laag verf heel sterk door
de pleister ingezogen. Door het pleisterwerk eerst
met een primer te schilderen voorkom je inzuiging.
Bovendien verhindert een primer ook dat bepaalde
verontreinigingen of herstelde plaatsen zichtbaar
worden na het schilderen van een eindlaag.

STAP 3: de binnenmuur schilderen
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6. Roer de verf vooraf grondig op en giet een
hoeveelheid verf over in een verfbakje met rooster.
7.

Schilder eerst met een verfborstel de randen van de
muur.

8. Dop de verfrol in de verf en rol enkele malen over het
rooster om de verf gelijkmatig te verdelen op de rol.
Voorkom zo dat de verf van de rol druipt tijdens het
schilderen.
9. Breng op de binnenmuur enkele verticale stroken verf
naast elkaar aan. Neem bij elke strook nieuwe verf op.
Tip: wees niet te zuinig met verf. Probeer het verbruik
te respecteren dat op het etiket staat.
10. Verdeel dan de verf door horizontaal te kruisen en
daarna verticaal te kruisen. Werk in vlakken van
ongeveer 1m2.
11. Schilder telkens het volgende vlak van 1m2 en overlap
een rolbreedte met het vorige vlak.
12. Werk de volledige muur zonder onderbreking af.
13. Verwijder de tape tijdens het drogen van de verf.
Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

