5

6

7

8

9

11

HOE MEUBELS VERVEN MET KRIJTVERF ?
STAP 1: een goede voorbereiding vóór het schilderen van je meubels met krijtverf
1.

Bescherm de omgeving met afdekplastic en de vloer met afdekkarton.

2. Verwijder oude, slecht hechtende verflagen volledig.
3. Oude verflagen in goede staat kunnen wel overschilderd worden.
4. Ontvet eerst met Formule Mc Neutral en een spons. Spoel na met water, maak droog en schuur nadien
met schuurpapier (korrel 180).
5. Maak het hout volledig vrij van stof met een zachte borstel, een licht vochtige doek of een kleefdoekje
en laat voldoende drogen.
6. Plak niet te schilderen delen, zoals scharnieren en sleutelgaten, af met afplaktape.

STAP 2: meubels verven met krijtverf in 5 stappen
7.

Breng een primer aan met een platte verfkwast. Strijk zoveel mogelijk in de richting van de
houtnerven. Laat 2 tot 4 uur dragen. Respecteer hierbij de droogtijd vermeld op het etiket.

8. Breng een laag krijtverf, in een contrasterende kleur dan de grondlaag, aan met een platte verfkwast.
Doe dit opnieuw in de richting van de houtnerven en laat opnieuw voldoende drogen.
9. Schuur de laag krijtverf lichtjes met schuurpapier (korrel 220 of 180) zodat de contrasterende kleur
van de primer zichtbaar wordt. Zo geef je het meubel een authentiek uitzicht. Doe dit vooral op de
hoekjes van sierlijsten en ornamenten, maar ook hier en daar in de effen oppervlakken van het meubel.
Schuur altijd in de richting van de houtnerven.
10. Neem alle stof grondig weg met een licht vochtige doek of kleefdoekje. Let op: maak de verf niet nat
anders lost ze op en zal je ze met het doekje verwijderen.
11. Werk af met een watergedragen vernis. Voor meubels die intensief gebruikt worden zoals een tafel,
kies je best voor een vernis met extra hoge slijtvastheid zoals Protect Mat. Roer de vernis goed op en
breng aan met een platte verfkwast. Laat drogen volgens de vermelde droogtijd op het etiket.
Tip: voor een optimaal resultaat volgens je eigen wensen vraag je best raad. Vraag daarom gratis advies in
een colora winkel in jouw buurt.
Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

