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HOE EEN
HOUTEN VLOER
SCHILDEREN?
Stap 1: bepaal de staat van je houten vloer vóór dat je gaat
schilderen
1.
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Bekijk eerst en vooral de huidige toestand van de ondergrond goed. Deze zal
immers een impact hebben op hoe je jouw houten vloer schildert.

2. Kan je op naakt hout werken, dan mag je dadelijk starten met een grondlaag
en een afwerklaag. Is je ondergrond al bewerkt, check dan of de behandeling
nog intact is en je er verder op kan werken.
3. Merk je dat de bestaande vernislaag op jouw vloer doorlopen is, dan moet je
eerst schuren vóór het schilderen.

Stap 2: hoe een houten vloer schilderen in 10 stappen
4. Maak de vloer volledig vrij.
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5. Controleer op uitstekende nagels of losliggende planken en herstel openingen
en kieren met vulmiddel voor hout.
6. Ontvet met Formule MC Neutral en een spons. Spoel grondig met water.
7.

Schuur de bestaande verflaag nat met waterbestendig schuurpapier (korrel
180-220). Verwijder de schuurresten met een spons en laat het hout goed
drogen.

8. Plak plinten en muren af met brede schilderstape.
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9. Schilder de grondlaag (aangekleurd volgens de kleur van de eindlaag).
Denk goed na waar je zal beginnen met het schilderen en zorg dat je zonder
problemen eindigt bij de deur, zodat je niet ingesloten raakt. Verf steeds in de
lengterichting van de houten planken en behandel geen te grote oppervlakken
ineens. Laat drogen volgens de vermelde droogtijd op het etiket.
10. Herschilder de dag nadien een afwerkingslaag met behulp van een lakrol en
een verfkwast. Verdeel de verf gelijkmatig en laat de vloer drogen. Herhaal
nog eens indien nodig.
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11. Verwijder de aangebrachte afplaktape terwijl de verf nog aan het drogen is.
Wacht je te lang, dan is de kans groot dat de tape scheurt, dat er lijmresten
achterblijven en dat je de verflaag beschadigt.
12. Wees extra voorzichtig de eerste dagen na het schilderen, want de verf is pas
volledig droog en uitgehard na 1 à 2 weken.
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Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

