HOE EEN PLAFOND
VERVEN?
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STAP 1: een goede voorbereiding vóór het schilderen
van je plafond
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1.

6

Zorg ervoor dat je rondomrond genoeg ruimte vrij hebt om je
plafond gemakkelijk te kunnen schilderen.

2. Maak de kamer leeg en verwijder plafondlampen en gordijnen.
3. Bescherm de vloerbekleding met afdekkarton en meubels met
afdekplastic.
4. Plak de randen van de muur af met brede afplaktape. Is de
scheiding tussen het plafond en de muur niet mooi recht? Plak
de tape dan enkele millimeters lager op de muur, weg van de
scheiding. Voor een perfecte aflijning kan de tape eventueel
nog extra afgewerkt worden met een afdichtingskit. Merk je
dat het plafond niet helemaal egaal is? Dan kan je eventueel
bijwerken met plamuur of een fixeermiddel aanbrengen.
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STAP 2: hoe een plafond schilderen in 10 stappen
5. Schilder de randen van het plafond en enkele millimeters van
de muur met een ronde verfkwast.
6. Verdeel het plafond in denkbeeldige stukken van 1 m2 en werk
per vierkante meter.
7.

Breng een grondlaag aan en laat goed drogen.

8. Breng op een eerste vierkante meter een grondlaag met
een verfrol aan in horizontale stroken naast elkaar. Gebruik
voldoende verf.
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9. Verdeel daarna de verf door met de verfrol de horizontale
stroken te kruisen (verticale stroken). Kruis nog een 2e
keer (horizontaal) Om te eindigen, maak je de laatste
rolbewegingen in de richting van de lichtinval (het raam).
10. Werk voor de volgende vierkante meters op exact dezelfde
manier. Zorg er steeds voor dat je het vorige vlak met
ongeveer één rolbreedte overlapt. Herhaal dit voor het
volledige oppervlak en overlap de vorige strook telkens met
één rolbreedte.
11. Schilder zo, ononderbroken het volledige plafond.
12. Laat drogen volgens de vermelde droogtijd op het etiket.
13. Schilder het plafond opnieuw op dezelfde manier met een
afwerkingslaag.
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14. Verwijder de afplaktape 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.

