Schilderen checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.

Denk aan de basis
Kies een soort verf
Aandachtspunten
Vraag offertes aan

1. Denk aan de basis
Gaten vullen
Het beste is om een volledig gladde muur te hebben voor
je begint met schilderen. Zorg dat de spijkers uit de muur
zijn en dat deze gaten mooi zijn opgevuld. Dit kun je doen
met vulmiddel en een plamuurmes.
De muur voor de eerste keer schilderen
Zou je gewoon gaan schilderen op een niet voorbehandelde poreuze muur, dan trekt de verf naar binnen
waardoor je onregelmatige plekken in het schilderwerk ziet
komen. Behandel daarom als eerst de muur met voorstrijk
Hout schilderen
Voordat je hout gaat schilderen moet je eerst een
beschermende laag aan brengen. Dit noem je grondverf.
Hiervoor moet je het hout eerst goed schuren. Nadat je de
grondverf hebt aangebracht kan het geen kwaad om deze
nog even licht te schuren voordat je de lak aanbrengt.
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2. Kies een soort verf
Latex verf voor binnenshuis
Ga je binnenshuis schilderen, dan is het advies om altijd
latexverf te gebruiken. Dit is verf op een waterbasis. Het is
verf met goede dekkende kwaliteiten die geen oplosmiddel
bevat. Op die manier komen er zo min mogelijk schadelijke
verfdampen in de lucht te hangen binnenshuis. Je kan een
ruimte redelijk kort na het schilderen weer betreden.
Verf op basis van oplosmiddel voor buitenshuis
Voor schilderwerkzaamheden buitenshuis wordt eigenlijk
altijd verf op basis van een oplosmiddel gebruikt. Dit is verf
die optimaal bestand is tegen weersomstandigheden. Deze
verf geeft bepaalde verfdampen af die je liever niet
inademt. Breng je deze verf aan, overweeg dan om
preventief een mond- en neuskapje te dragen tijdens de
werkzaamheden.Goed gereedschap is het halve werk
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3. Aandachtspunten
Goed gereedschap is het halve werk
Zorg dat je kwasten en rollers hebt in verschillende
formaten. Investeer in goede kwasten die niet snel haren
verliezen onder het schilderen; wanneer je deze later uit je
verfwerk moet peuteren krijg je schade in het schilderwerk.
Plak goed af
Schildertape is er niet voor niets. Ook de beste schilder wil
nog wel eens een streep zetten op een plek waar dat niet
de bedoeling is. Het is dan ook zaak om het gebied wat je
wil gaan schilderen goed af te zetten met schildertape.
Meer lagen is beter
Ook al staat er op een pot verf dat je het met één laag af
kan; het is altijd beter om meerdere lagen verf na elkaar
aan te brengen. Het zorgt ervoor dat het schilderwerk
langer meegaat en beter bestand is tegen bijvoorbeeld een
buts of kras.

4. Vraag offertes aan

Wanneer je het werk toch uit handen wilt geven, schakel dan
een schildersbedrijf in. De voordeligste manier om een
schildersbedrijf in te schakelen is door hier offertes aan te
vragen. Zo kun je tot wel 30% besparen op de totale kosten.
De volgende punten komen in de offerte:
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Omschrijving van de totale
kosten
Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van alle
gebruikte materialen
Moet er vooraf worden
betaald?
Welke garanties worden
gegeven?
Keurmerken en
certificeringen van bedrijf

