
Handleiding Krijtverf

De Krijtverf van Betonlook.nl is uitermate geschikt voor het schilderen van diverse
oppervlakken. Denk hierbij aan: muren, plafonds, trappen of meubels. Je geeft deze
oppervlakken een matte egale look. 

Voorbereiding niet vlakke wanden

Tegels

Wil je met Krijtverf over tegels schilderen? Dit kan prima. Je kan dan het beste de tegel
vetvrij maken en iets opruwen met schuurpapier, waarop je vervolgens de EcoPrimer kan
aanbrengen. 

Wil je een tegelwand vlak maken? Schuur deze dan altijd af met een diamantschijf. Je kan de
wand vervolgens gladstukken. Denk eraan dat je in natte ruimtes altijd Ardex R1C gebruikt
en in droge ruimtes kan je prima een gips gebonden stuc gebruiken. 

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 de 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 Krijtverf. Anders hecht namelijk de primer niet aan het oppervlak. 



Schilder het oppervlak in één keer. Je kan bij Krijtverf in tegenstelling tot onze andere
verfsoorten prima een stukje bijwerken. Doe dit wel als de verf nog nat is. Niet na een
aantal weken, omdat dan de verf verkleurd kan zijn door daglicht etc. 

Krijtverf is geschikt voor in de badkamer. Alleen niet voor in de natte cel. Je kan de
Krijtverf in badkamer coaten met Beton Ciré coating. 

Aanbrengen van de verf

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

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

Stap 3: breng de eerste laag verf aan met een roller. Indien een roller niet lukt op het
oppervlak is een blokkwast ook geen probleem.  

Stap 4: wacht minimaal 8 uur tot de eerste laag verf droog is. 

Stap 5: breng de tweede laag verf aan met een roller. Indien dit weer niet mogelijk is kan je
ook prima een blokkwast gebruiken. 

Stap 6: wacht tot de verf droog is. 

Wil je de verf gebruiken voor trappen, achterwanden keukens, of toiletten. Je kan deze dan
coaten met Beton Ciré coating. Op deze manier bescherm je de verf tegen vuil. 

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. 

Tips


