SOS

Eerste hulp bij
schilderen
Hoe maak je de juiste kleurkeuzes voor je eigen huis en hoe
krijg je de klus geklaard als een pro? Wij gingen in gesprek met
experts en bundelen hier alles in onze schilderbijbel.

Productie: Anne-Marie Ross en Jackie Oomen • Voor verkoopadressen zie inhoud
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SOS Eerste hulp bij schilderen

Sweet Potato Pie

Hot Mocha

Bekijk welke materialen er al in huis

Het aanbod kleuren
is overweldigend, dat
geven we eerlijk toe.
Hoe zorg je ervoor dat je
de juiste kleuren kiest?
Enkele tips en tricks.

keuken, kozijnen, schouw… De kleuren
van de materialen kun je opnemen in

Buttercream

het kleurenpalet. Zo weet je zeker dat de
verfkleuren hierbij aansluiten.
Ga na welke sfeer je wilt creëren:
rustgevend, warm of licht en fris? Een
lichte kleur heeft een reflecterende werking
en vergroot de ruimte optisch, terwijl een

“Stel een kleurenpalet samen en
verf de muur waar het meeste licht op valt
in de donkerste kleur”

Sugar & Spice

Styliste en oprichtster Christel van Bragt van Amazona

Safety Pin

donkere kleur juist licht absorbeert en een
Graham & Brown, prijs verschilt per verfsoort (grahamandbrown.com)

Zo kies je een kleur

Taupe Twist

aanwezig zijn. Denk aan de vloer,

geborgen gevoel creëert. Let op: dit is ook
een gevoelskwestie.
Naast de al aanwezige kleuren heeft de
lichtinval ook veel invloed op de kleur.
De intensiteit en kleur van het licht verandert
constant. Daarom is het slim om altijd een
kleurstaal of kleurtesters in huis te halen.
Hang het kleurstaaltje op aan de muur of verf
een vlak (of een A4’tje) en bekijk hoe de kleur
gedurende de dag verandert. Vergeet ook
niet te kijken of je de kleur mooi vindt met
kunstlicht.
Kleuren versterken elkaar, combineer
daarom verschillende kleuren met
elkaar. Hou het kleurenpalet beperkt tot

Spiced Mulberry

Epoch

Uluwatu

Accrington Road

Serene Sage

Star Gazer

maximaal zes kleuren. Contrast zorgt voor
diepte en gelaagdheid. Gebruik je liever
kleuren die dicht bij elkaar staan? Dan is
ton sur ton werken (één kleur in meerdere

Krijtverf Chocolat Chaud
van Amazona 0.75 liter
€ 31,50 (krijtverf-kalkwas.nl)

tinten) misschien iets voor jou. Hou je het
liever bij één kleur, dan kun je kiezen voor
verschillende glansgraden om toch voor de
Last but not least: Kies kleuren waar je
je goed bij voelt. Geel is misschien een
optimistische kleur, als je het niet mooi vindt,
dan is het geen kleur voor jou. Wel mag je
een beetje lef hebben en uit je comfortzone
stappen. Je verft er namelijk zo weer over, als
het toch niet het beoogde effect heeft.
Moodboard voor de badkamer met materialen en
kleurstalen. Kleuren Tarte (betonlook), Fuzzy en
Screen (krijtverf) 1 liter € 31,95 (betonlook.nl)
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3 applicaties

nodige spanning te zorgen.

om te downloaden

Flexa Visualizer
App, verkrijgbaaar
in de App Store

De apps Flexa Visualizer App en Graham & Brown App kunnen een
gekozen kleur of patroon in je eigen interieur visualiseren. Zo zie je
meteen hoe de kleur ongeveer uitpakt in de ruimte en of het samengaat
met de rest van je interieur. Wie op zoek is naar verfkleuren uit
inspiratiebeelden, kan aan de slag met de Histor My color app. Upload
een beeld en de app maakt de vertaalslag naar een verfkleur en laat
bijpassende kleuren zien. Dit beeld kan van alles zijn: van een foto van
een ondergaande zon tot de kleur van je favoriete lippenstift.
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Testpotjes Matt Emulsion krijtverf Painting the Past € 9,50 (paintingthepast.nl)

7x

SOS Eerste hulp bij schilderen
Soorten verf

Glans graden

Naast het kiezen van de kleur, heeft de keuze voor het soort
verf ook veel invloed op het eindresultaat. Een greep uit het aanbod.

MUURVERF

KRIJTVERF

KALKVERF

BETONLOOK

METALLICVERF

AFWASBARE
MUURVERF

Egaal, diverse
soorten en
glansgraden,
voor binnen,
vaak watergedragen

Egaal, rustige
uitstraling, zeer
mat, rijke
hoeveelheid
natuurlijke
pigmenten,
afwasbaar,
op veel ondergronden
toepasbaar

Effectverf, meerdere
patronen mogelijk,
zeer mat, minerale verf,
natuurlijke pigmenten,
poederige uitstraling,
ademend, bacterie- en
schimmelwerend,
moeilijk afwasbaar tenzij beschermende
matte sealer, primer
raadzaam bij diverse
ondergronden

Effectverf, diverse
soorten en kwaliteiten, milieuvriendelijke
opties verkrijgbaar,
heeft een soortgelijk
effect als kalkverf,
meerdere patronen
mogelijk, al dan niet
afgewerkt met een
beschermende afwerkingslaag in een
glansgraad naar keuze

Effectverf, diverse
soorten en kwaliteiten, dekkend,
watergedragen,
bevat deeltjes
die reflecteren,
afwasbaar, primer
raadzaam bij
diverse ondergronden

Diverse soorten en
kwaliteiten, vaak
egaal en mat, zeer
goed reinigbaar,
watergedragen,
geen glansplekken
bij wrijving, ideaal
in de wc, keuken
en badkamer
(m.u.v. douche)

Wanneer je gaat lakken
LAKVERF
Lakken in diverse
glansgraden en samenstellingen (o.a. ook
krijtlak), watergedragen
of op terpentinebasis,
vaak egaal, afwasbaar,
doorgaans op hout,
soms ook geschikt voor
andere ondergronden
zoals tegels, metaal,
staal, aluminium en
harde kunststoffen

(doorgaans op hout) kun je
kiezen voor verschillende
glansgraden: mat, eiglans,
zijdeglans, halfglans of
hoogglans. Mat zie je
steeds meer. Het geeft je
de mogelijkheid om muren,
die vaak mat zijn, optisch
te verlengen. Zo kun je
bijvoorbeeld een deur of

• Laat je altijd informeren door een specialist, er kunnen verschillen zijn per verfmerk.

lambrisering in dezelfde
kleur verven als de muur.
Nadeel is dat het vaak iets

Testpotjes Betonlook verf € 5,95 (betonlook.nl)

kwetsbaarder is dan lak met
een hogere glansgraad (niet

De atypische verfklussen
Bijna iedereen geeft zijn muren, deuren en
kozijnen een laagje verf. Maar wist je dat
je nog veel meer in huis kunt pimpen met
verf? Wat dacht je van grauwe tegels in de
badkamer of keuken, een vergeelde radiator,
standaard keukenkastjes, een versleten trap
of vloer en goedkope kunststoffen? Voor alle
vermelde klussen is er een geschikte verf.
De trap, keukenkastjes en vloer hebben veel
te lijden en dus een verflaag nodig die niet
slijt en goed afwasbaar is. Radiatoren kun
je verven met hittebestendige verf, vaak zijn
lakken in eiglans, zijdeglans of hoogglans
geschikt. In de badkamer is het belangrijk dat
het dampdoorlatende, vochtregulerende verf
is om schimmel te voorkomen. Ook mogelijk:
een coating over muurverf (niet volledig
waterdicht dus niet in de douche),
of pleisterwerk (kan vaak ook in de douche).
Vloerverf in kleur Palladio CC013 van Carte Colori 2,5 liter
€ 150,80 (cartecolori.nl)

altijd meer het geval). Gebruik
je een hoge glansgraad,
dan springt het geverfde
oppervlak er tevens meer
uit. Tegenwoordig zijn er ook
redelijk wat lakken in eiglans
op de markt, die een lichte
glansgraad hebben maar wel
tegen een stootje kunnen
dankzij nieuwe technieken.
Hoewel je lakwerk kunt laten
opgaan in de ruimte door
voor dezelfde kleur - of een
tint lichter of donkerder - als
de muren te kiezen, geeft het
je ook de mogelijkheid om te
experimenteren met kleur en
juist spannende contrasten
te creëren. Ook met diverse
glansgraden kun je al diepte
en gelaagdheid brengen in
een ruimte.
Kleuren Daybreak in verfsoort Classico (plafond), Traditional Paint Eggshell (houtwerk) en Licetto (wand). Pale Terracotta in Traditional Paint High-Closs (plafondlijst) en Licetto (wand links)
en Wetlands in Traditional Paint Eggshell (lambrisering links) en Licetto (kleurstrook), allemaal uit de Pure & Original x Koi Capsule Collection, prijs verschilt per verfsoort (pure-original.nl)
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Lab Eco Chalk (kalkverf) kleur Frosted Sand no. 374 1 liter € 54 (vestingh.nl)

SOS Eerste hulp bij schilderen

Een goed begin…

Kwast of roller?

... is het halve werk. Bij de gemiddelde schilderklus
ben je langer bezig met de voorbereiding dan het
		
echte schilderwerk.
Afvinken maar:
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SNELLE TEST:
VOORSTRIJK NODIG OF NIET?
Spray met een plantenspuit water op de muur.
Trekt het water in de muren, dan is een voorstrijk
nodig. Loopt het water direct van de ondergrond
af en trekt het er niet in, dan is het niet nodig.
Voorstrijk voorkomt dat de verf onregelmatig op de
Kelly Interieurdesign © Branddesigner.roos

✔ Kijk of je nog oneffenheden moet wegwerken. Zitten er gaatjes of kieren in de muur of in
het houtwerk? Vul die dan eerst op. ✔ Maak de
ondergrond schoon en vetvrij. Gebruik hiervoor
een product als St. Marc, een fijn alternatief voor
ammonia, effectief en met heerlijke dennengeur.
Verwijder eventuele zeepresten na het afnemen
met een natte doek. Universol is ook een optie,
ruikt minder lekker maar laat geen zeepresten
achter. ✔ Houtwerk goed schuren voor het aanbrengen van de eerste laag en licht opschuren
tussen de lagen door. Andere ondergronden zoals
kunststof kun je ook licht opschuren, zodat de
verf beter hecht. ✔ Maak de ondergrond na het
schuren stofvrij. ✔ Afplakken, maar! Schroef
indien mogelijk de stopcontacten, deurklinken en
dergelijke eraf. En vergeet de vloer niet te
beschermen. ✔ Zet ramen open ter ventilatie,
maar zorg dat het binnen niet te koud wordt.
✔ Breng een primer aan indien nodig. Deze
voorbehandeling is niet altijd nodig. Informeer
daarom voordat je begint. Bij nieuw pleisterwerk:
eerst voorstrijken. ✔ Klaar voor het echte schilderwerk! Breng de eerste en eventueel na het
drogen een tweede afwerkingslaag aan. ✔ Breng
indien nodig nog een beschermingslaag of een
coating aan.

Nieuwe roller? Haal
de pluisjes eruit
voor je begint. Spoel hem
eerst goed af met water.
Of plak schilderstape
om je roller en trek
het er meteen weer af.

muren terechtkomt, met kleurverschillen
en zichtbare aanzetten tot gevolg.
Dit is bijvoorbeeld nodig bij
nieuw stucwerk.

Voor elke verfklus
is er een aparte
handleiding,
maar over het algemeen
gebruik je een kwast
voor het precisiewerk
en een roller voor het
snelle werk, de grote
oppervlaktes dus.
Er zijn wel wat uitzonderingen. Zo

werkt een muurfverfroller met een

breng je kalkverf aan met een kalkkwast

korte poolhoogte het beste, terwijl je

(langharige blokkwast), aangezien je

beter een vachtroller kunt gebruiken

anders niet de authentieke uitstraling

met langere haren voor een muur met

krijgt. Ook bij het opknappen van

veel onregelmatigheden. Vergeet niet te

meubels zijn kwaststrepen soms

checken of je kwast of roller geschikt is

gewenst. Een spalter of een brede,

voor verf op water- of terpentinebasis.

platte kwast zijn ideaal voor meubels

Een kwast met kunststofvezel is over

en randjes van muren, terwijl een

het algemeen beter geschikt voor

ronde kwast geschikt is voor kozijnen.

watergedragen verf dan varkenshaar.

De juiste roller is afhankelijk van de

En een laatste tip die verschillende

ondergrond. Een vilt lakroller is the way

experts aanhaalden: ga voor duurzaam.

to go met schilderklussen als deuren en

Investeer in goede kwasten en rollers.

keukenkastjes. De korte vacht neemt

Die leveren een mooier resultaat op en

genoeg verf op, zodat je snel te werk

gaan veel langer mee. Vooral goed om te

kunt gaan en zorgt tevens voor een

onthouden voor diegene die regelmatig

strakke laklaag. Voor strakke muren

van kleur wisselt.

Kleuren
voor 2022

Graham &
Brown
Breath

“Witte muren zijn uit. Mensen durven
steeds meer voor kleur te kiezen. En het is
niet gek meer om je plafonds en kozijnen
mee te nemen in het kleurenpalet”

Lotsofstyle.nl
© Trame.nl

SOS Eerste hulp bij schilderen

Marlies ter Beek, kleuradviseur bij Vestingh

Het alles wit-tijdperk maakt plaats voor een kleurrijke
periode, waarin kleuren een crucialere rol gaan

Streeploos
schilderen:
zo doe je dat!

spelen in huis. Het vele thuis zijn benadrukte hoe
belangrijk onze leefomgeving is en hoe kleur ons
daarin mentaal kan helpen. Zoals altijd zijn er
verschillende tendensen. Kleuren die doen denken
aan de natuur, zoals rustgevende blauwtinten en

Werk altijd nat-in-nat, de banen moeten
nog nat zijn als je ze overlapt. Werk het
oppervlak waar je mee bezig bent daarom
in een keer af en neem geen koffie- of
lunchpauzes tussendoor. “Verdeel het
te schilderen oppervlak voor het oog
in drie delen”, tipt Gerry Klouwer van
Carte Colori. “Breng de verf met een paar
ruwe verticale streken dik op, verdeel
deze aangebrachte verf vervolgens
met horizontale streken. Strijk daarna
van onder naar boven verticaal af. Doe
het tweede en derde deel op dezelfde
manier.” Wat kun je beter vermijden?
“Schilderen in de avonduren”, vertelt
Robert Schellekens van Vestingh. “Even
snel verven bij slecht licht is geen goed
idee. Neem de tijd.”

warme naturel- en aardetinten, duiken steeds vaker
op. Zo riep Graham & Brown de middenblauwe kleur
Breath uit tot kleur van het jaar en koos Flexa voor
de lichtblauwe kleur Bright Skies. De blauwtinten
laten zich makkelijk combineren en passen goed
in zowel een donker als licht kleurenpalet. Histor
benoemde de olijfgroene tint Olive Sprig tot kleur
van het jaar, die niet geheel verrassend, ook een
link heeft met de natuur. Zoals na veel crisissen is er
op dit moment ook een revival van optimistische
kleuren. Painting the Past introduceerde onlangs
het nieuwe kleurenpalet Art Boho, een explosie aan
warmte en kleur. De opvallende kleuren met een
warme ondertoon komen het beste tot hun recht
met basiskleuren als beige en bruin. Toch blijven we
ook pasteltinten terugzien in het interieur, al krijgen
ze een minder zoete uitstraling in
combinatie met warme,
rustgevende tinten.

Voorkom veelgemaakte fouten: Eerst
ontvetten, dan schuren! Niet andersom.
Zo voorkom je dat je het vuil in de
ondergrond schuurt. • Laat tape niet

Flexa
Bright Skies

zitten

tussen

verflagen.

Verwijder

schilderstape meteen na het verven
en breng het opnieuw aan als je een

Met de klok mee: Rusty, Hippy, Humus en Amber van
de kleurenkaart Art Boho van Painting the Past

tweede laag gaat aanbrengen.

Histor
Olive Sprig

Histor My Color muurverf extra mat kleur Sombrero Tan € 26,49/liter (histor.nl)
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Homestead House Milk Paint kleur Bedford 230 gram € 27 (fusionmineralpaint.eu)

TIP

SOS Eerste hulp bij schilderen

Watergedragen verf is
milieuvriendelijker

Kleur Old Rose in verfsoort Marrakech Walls van
Pure & Original 2,5 liter € 121 (interieurenverf.nl)

dan verf op terpentinebasis.
Bovendien droogt het sneller,
verkleurt het nauwelijks, ruikt
het minder sterk en zijn de
gebruikte tools met water
te reinigen.

© Darren Chung

Oud
meubel,

nieuwe
look
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verslavend werken als je eenmaal
de magie van de verfkwast hebt ontdekt.
Zoals Iris Floor van Pure & Original mooi
zegt: “Doe waar jij je goed bij voelt,
niets is te gek. Daag jezelf uit en laat
je karakter spreken.” Durf je nog geen
afscheid te nemen van je witte muren?
Begin dan aan een kleine ruimte
zoals een toilet of hal. Kijk wat kleur
met de ruimte doet en wie weet

Klaar? Opruimen maar!

durf jij daarna meer te experimenteren
met kleur.

Bewaar je kwast of roller in een afgesloten plastic zak als je de
volgende dag verdergaat met verven. Klus geklaard? Maak de
gebruikte tools schoon in een emmer. Laat de emmer een paar
dagen staan, giet de bovenste laag water door de gootsteen en
lever het bezinksel en de verfresten in bij een inzameldienst.
Professionele schilderskwasten van Pure & Original los verkrijgbaar
vanaf € 5,65 (pure-original.nl)

Met dank aan de verfexperts van Amazona, Betonlook, Carte Colori, Fairf, Flexa,
Graham & Brown, Histor, Old Red Barn, Painting the Past, Pure & Original en Vestingh.

© Stefanie Zegwaard

Dit oude meubel kreeg
een nieuwe, rustieke
look met Homestead
House Milk Paint. Een
milieuvriendelijke verfsoort
op basis van melkeiwit, ook
wel caseïneverf genoemd,
die ideaal is voor poreus
hout. Bijzonder aan deze
verf is dat het zowel verf
als beits is, de verf dringt
namelijk in het hout.
Daarnaast komt Milk Paint
in poedervorm, waardoor
je zelf de hoeveelheid
water kunt bepalen.
Wanneer de verf dunner
is, blijven de houtnerven
zichtbaar. Met de verf en
een afwerkingsproduct naar
keuze kun je verschillende
authentieke effecten creëren.

Pssst: Verven kan

“Als je je kwast hebt
schoongemaakt,
hang hem dan op aan
het gaatje in de steel.
Zo druipt hij lekker uit en
blijven de haren goed”
Styliste en oprichtster
Christel van Bragt van Amazona

Ariadne at Home | 91

