
Handleiding Buitenverf

De Buitenverf van Betonlook is uitermate geschikt om buitenmuren, schuttingen, 
 gevelbekleding, of meubels van een mooie kleur te voorzien. De verf is geschikt voor
ondergronden zoals hout en steen. 

Voorbereiding niet vlakke wanden 

Steen 

Heb je een baksteen of een andere zuigende ondergrond? Breng dan minimaal 1 a 2 lagen
primer aan. Twijfel je over de ondergrond en welke primer je moet gebruiken? Neem dan
altijd contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag. 

Voorbereiding vlakke wanden 

Meubels

Wil je meubels of hout schilderen? Zorg altijd dat je eerst de oppervlakken ontvet en dat je
het erna licht opschuurt. Je kan dan vervolgens een primer aanbrengen, zodat de verf goed
hecht.

Wanden

Zit er een coating op je wand? Schuur deze er altijd eerst af, voordat je wilt gaan schilderen
met de Buitenverf. Anders hecht namelijk de primer niet aan het oppervlak. 
Stenen ondergrond 



Aanbrengen van de verf

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor onze verf, voordat je begint met
schilderen. Bij gebruik van onze EcoPrimer laat deze altijd 12 uur drogen. 

Stap 2: controleer altijd de sticker of deze overeen komt met jouw bestelde verf. 

Stap 3: roer de verf goed door voor gebruik met een verf roerhoutje. 

Stap 4: breng de eerste laag verf aan met een kwast of roller. 

Stap 5: laat deze verf minimaal2 uur drogen. Let op: luchtvochtigheid en temperatuur
beïnvloeden het droogproces. Je kan de verf het beste verwerken bij een temperatuur
tussen de 10 en de 30 graden. 

Stap 5: breng de tweede laag verf aan met een kwast of roller. 

Stap 6: wacht tot deze laag droog is. Je hebt geen coating nodig voor deze verf, omdat
deze van zichzelf al waterdicht is. 

Opslag 

Krijtverf van Betonlook.nl is ongeopend 6 maanden houdbaar, als je het in een droge
omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10 °C en 30 °C. 


