Zo schilder je houtwerk in huis met verf op waterbasis
Handige tips en een checklist over hoe je deuren, kozijnen, meubels en vloeren schildert met
watergedragen verf.
Waar kun je lakverf op waterbasis allemaal voor gebruiken?
Watergedragen lakverf is geschikt voor houtwerk, kunststof en metaal. Je gebruikt deze variant het vooral
voor het schilderwerk binnenshuis.
Kun je over acrylverf heen schilderen?
Ja, met verf op waterbasis over acryl verf heen schilderen kan. Andersom kan het niet.
Welke techniek gebruik ik om te schilderen met verf op waterbasis?
Als je gaat schilderen met watergedragen verf, moet je sneller werken. Het droogt namelijk sneller. Een
raamkozijn bijvoorbeeld, zet je per stijl op met een kwast en schilder je direct daarna af met een geschikte
lakroller. Zo voorkom je kwaststrepen.

AAN DE SLAG!
Checklist: dit heb je allemaal nodig als je gaat schilderen
- afdekfolie of stucloper
- (biologisch afbreekbare) ontvetter of ammoniak
- fijn schuurpapier
- borstel of stoffer
- lakplamuur (indien nodig)
- 2 plamuurmesjes
- afplaktape
- primer op waterbasis
- verf op waterbasis
- voor watergedragen verf geschikte kwasten en lakrollers
- verfbakje en lakrollerhouder
- roerhoutje om de verf goed te roeren
TIP!
Smeer je ramen van tevoren in met groene zeep. Dan hoef je geen afplaktape te gebruiken en veeg je de
verfresten zo van de ruit.

Stappenplan houtwerk schilderen met watergedragen verf
1 - dek de vloer (en eventuele meubelstukken) goed af
2 - maak het houtwerk schoon met een goede (biologische!) ontvetter
3 - indien nodig, vul gaten op met lakplamuur (deze hoeft niet watergedragen te zijn)
4 - schuur het oude schilderwerk op met fijn schuurpapier voor de beste hechting
5 - borstel het houtwerk af, zodat al het fijne stof verdwijnt.
6 - neem het houtwerk nogmaals af met een ontvetter, zodat de verf straks optimaal hecht
7 - plak af wat je niet mee wilt schilderen met afplaktape, zoals ramen en hang- en sluitwerk
8 - behandel het houtwerk met een geschikte primer en laat goed drogen
9 - schilder het houtwerk met de juiste techniek, zoals hierna omschreven
10 - verwijder alle afplaktape en laat de verf goed drogen
Voor alle stappen geldt: doe het grondig. Hierdoor hecht de verf het best en heb je het langst plezier van je
schilderwerk.
Heel veel succes!

