Kluswijzer
Binnen schilderen
Schilderen is vaak een hele klus. Voordat u gaat
schilderen is het handig enkele zaken te weten.
En wat zijn handige tips bij het schilderen?
U bent, als huurder,
verantwoordelijk voor
kleine onderhouds
klussen, zoals het
schilderen van de
wanden. In de brochure
Onderhouds ABC staat
precies omschreven
voor welk onderhoud u
verantwoordelijk bent.
U kunt deze brochure
lezen of downloaden via
mijn.waterwegwonen.nl
of onze website.

Kozijnen en deuren moeten
normaal gesproken één
keer in de tien jaar van een
nieuwe verflaag worden
voorzien.
Voorbereiding
Als u van plan bent te gaan
schilderen, dan is het han
dig te weten welk soort verf
u precies nodig heeft. Wij
adviseren watergedragen
verf. Het soort verf is afhan
kelijk van de ondergrond.
In verfspeciaalzaken kunnen
ze u hierover goed informe
ren. Daarnaast is het aan te
raden een goede voorbe
reiding te treffen voordat u
gaat schilderen. Een goede

voorbereiding is immers het
halve werk!
•V
 erwijder met een krabber
en een schildersföhn eerst
de loszittende, oude verfla
gen. De ondergrond moet
vetvrij en stofvrij zijn.
Meestal is het voldoende
het hout goed te schuren.
Dat geldt ook voor kaal
hout.

Haal oude verflagen weg met een krabber en een schildersföhn.

•Z
 org ervoor dat u rotte
plekken of oneffenheden
wegwerkt met bijvoorbeeld
een houtrotvuller. Rotte
plekken dienen geheel
verwijderd te worden.
Waterweg Wonen voorziet
u graag van advies.
•O
 ok is het belangrijk de
kitnaden te controleren
voordat u gaat schilderen.
Uitgedroogde of ver
harde kit laat vocht door,
waardoor het hout wordt
aangetast. Kit de naden
opnieuw dicht.
•P
 lak de ramen af met
schilderstape. Verwijder
deze tape wel direct na het
schilderen, anders gaat de
tape er veel moeilijker af.

Zorg dat de ondergrond vet- en stofvrij is.

• Neem kwasten die geschikt
zijn voor het verfsoort dat
u gebruikt.
Het echte werk
• Kale plekken moeten eerst
worden gegrond met
grondverf.

Plak de ramen af
met schilderstape.

Het is verstandig ook op
de andere kaal geschuurde
delen grondverf aan te
brengen.
•A
 ls de grondverf droog is,
schuur dan het hout nog
even op met fijn schuur
papier.
•B
 reng vervolgens de dek
kende verf ruim op in de
richting van de houtnerf.
Over het algemeen is één
laag voldoende. Strijk de
verf goed uit.
• Laat de verf goed drogen.
Succes!
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