landelijk retro met ceruseerverf
CERUSÉ
Wat heb je nodig?
> Cerusé Primer
> Cerusé Pasta
> Decofinish Mat
> afdekmateriaal
> goudgele tape
> vodden
> koperen
ceruseerborstel
> rubberen
ceruseerspatel
> schuurpapier korrel
P150 en P180
> white spirit
> borsteltje
> kleefdoekjes
> verfbakje
> roerstokjes
> Anza Diamond Classic
kwast
> Anza Platinum Aqua
kwast

1.Bescherm de
omgeving.

2.

3.

2.Werk op onbehandeld
hout dat droog en
proper is. Schuur
grondig alle oude
verf- en vernislagen
weg.

3.Borstel de houtnerven uit met een
ceruseerborstel in koper of inox, doe dit altijd
in de richting van de houtvezel. Dit is absoluut
noodzakelijk voor een mooi resultaat. Besteed er
dus genoeg tijd aan.
Pas op: gebruik geen staalborstel! Het looizuur
in eikenhout reageert fel op ijzer en staal.
Resultaat: zwarte verkleuringen.

4.Schuur het
volledige oppervlak
met schuurpapier
korrel P150 of P180.
Ontstof grondig met
een borstel en een
licht bevochtigde
doek of een
kleefdoekje.

5.

6.

6.Breng met een platte
kwast een dunne laag
Cerusé Pasta aan zodat
de nerven van het hout
gevuld zijn.
Zorg dat de ruimte
voldoende verlucht
wordt tijdens en na
het gebruik van Cerusé
Pasta.

5.Voor een meer uitgesproken effect kan je
donker gekleurde Houtbeits gebruiken in
plaats van Cerusé Primer. Voor een lichter
effect, kan je zonder grondlaag te werk gaan.
Bevochtig het hout dan vooraf met white spirit
om de verwerkingstijd van de Cerusé Pasta te
verlengen.

7.
7.Verwijder
onmiddellijk de
overtollige pasta met
een rubberen spatel.
Werk zo vlak per vlak
af.

8.
8.Bij oneffen stukken gebruik je een
absorberende vod in plaats van de spatel.
Bevochtig de vod lichtjes met white spirit en
strijk altijd in de richting van de houtvezel.
Let op dat je geen pasta uit de houtnerven
verwijdert. Laat 16 tot 24 uren drogen.

8.

9.
9.Schuur het geheel lichtjes glad met schuurpapier P180 voor een egaal effect.
Wil je een minder wit resultaat? Wrijf dan over
het geheel met een vod die je vooraf in white
spirit drenkt.

10.
10.Werk af met een watergedragen vernis. Voor
meubels die intensief gebruikt worden, zoals een
tafel, kies je best voor Essence Active. Andere
toepassingen kan je ook afwerken met Decofinish
Mat. Roer de vernis goed op en breng aan met een
platte kwast. Laat drogen.

Jouw situatie is mogelijk
anders.
Overleg steeds in de
winkel voor de juiste
productkeuze en het
optimale verfsysteem voor
jouw verfklus.

11.Klaar!
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5.Breng met een
platte kwast een dunne
grondlaag Cerusé
Primer aan.
Laat minstens 6 uren
drogen.Zorg dat de
ruimte voldoende verlucht wordt tijdens
en na het gebruik van
Cerusé Primer.

