
Handleiding Metallic verf
 De Metallic verf van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden.
Heb je een wand gemaakt van spachtelputz, of spackwerk? Geen enkel
probleem, alleen je verbruik gaat hierdoor wel omhoog.

Voorbereiding op niet vlakke wanden

Tegels

Wil je een tegelwand vlak maken? Schuur deze dan altijd af met een
diamantschijf.
Je kan de wand vervolgens glad stucen. 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

Hout

Zorg dat je een egaal oppervlak aan hout hebt. Dus zorg dat er geen naden meer
zichtbaar zijn. Je kan dan vervolgens de EcoPrimer aanbrengen. Dit zorgt ervoor
dat de wand zich afsluit en de Betonlook verf beter hecht, waardoor ook
uiteindelijk de Metallic verf.

Gestucte wand/ pleisterwand/ overige zuigende ondergronden

Zorg bij een gestucte wand dat deze goed droog is, voordat je de EcoPrimer
gaat gebruiken. Bij behang, een pleisterwand of overige zuigende wanden. Pas
altijd de EcoPrimer van Betonlook.nl toe. Deze zorgt er namelijk voor dat de
wand afgesloten wordt en dat de Betonlook verf en hierdoor óók de Metallic
verf beter hecht.



Aanbrengen van de Metallic verf 

Stap 1:  breng eerst de basislaag aan. Uit onze Metallic pakketten is dit de
Betonlook verf. Mocht je zelf een kleur hebben uitgekozen. Volg dan de stappen
die voor deze verf geldt. 

Stap 2: laat deze eerste laag minimaal 12 uur drogen. 

Stap 3: breng de tweede laag Betonlook verf aan, wanneer je een goede dekking
van je Metallic verf wenst. 

Stap 2: laat de tweede verflaag minimaal 24 uur drogen. 

Stap 3: meng nu de Verf Protect aan met water. Bij 50 gr Verf Protect gebruik je
500 ml water. Voeg het water in delen toe aan de Verf Protect en roer het goed
door met een garde. 

Stap 4: laat het mengsel 15 minuten staan. 

Stap 5: roer de Verf Protect nogmaals goed door met een garde. Wil je zeker
weten dat er geen klontjes ontstaan? Haal de Verf Protect door een zeef. Je kan de
achtergebleven klontjes altijd nog een beetje aanmengen met een klein beetje
water, zodat er een glad mengsel ontstaat. 

Stap 6: voeg de Metallic pigmenten toe aan de Verf Protect en roer deze goed
door. 

Stap 7: je hebt nu je Metallic laag op kleur gemengd en hij is klaar voor om
aangebracht te worden. Je brengt de Metallic laag altijd met een blokkwast aan.
Betonlook.nl raadt hiervoor de special effect kwast aan. 

Stap 8: laat de Metallic laag 5 dagen drogen. 

Opslag

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


