
De Palmentuin bruiste op 1 augustus van 
creatieve energie: 69 meisjes en jongens 
deden daar enthousiast mee aan “Wie ben 
ik? - Kids on the move”, een activiteit van 
Stichting Platform Support Suriname. Met 
vereende krachten - en begeleid door vier 
beeldend kunstenaars - gaven de kids het 
podium van de Palmentuin een metamor-
fose. Ook beschilderden zij een spandoek, 
maakten ze collages en leerden ze dat er 
verschillende antwoorden zijn op de vraag 
“Wie ben ik?” 

“Ik geloof erin dat je via creativiteit er-
achter kunt komen wat je leuk vindt, 

wat je wilt, wat je kan doen en wat in je 
zit”, zegt Zulile Blinker van het Platform. 
“De rode draad van de dag was, dat dingen 
heel ongedwongen moeten gebeuren bij 
mij. Ik vind niet dat je teveel moet bepalen 
voor de kids; maar juist goed begeleiden 
zodat zij kunnen beslissen.” 

Blinker is blij met de ondersteuning van  
Varossieau - niet alleen met de verf en 
kwasten, maar ook met de manier waarop 
met haar werd meegedacht. “En ik vond 
het fijn dat medewerkers van Varossieau 
zelf met hun kinderen daar naar toe zijn  
gekomen. Ze hebben genoten! Ik ben  
Varossieau dankbaar dat ze dit mogelijk 
hebben gemaakt, want zonder hun was 
het maar een idee.” Blinker bereidt zich nu 
voor op een volgende activiteit voor kinde-
ren, waarin beeldende kunst opnieuw cen-
traal zal staan. 
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Varossieau steunt kleurrijke kinderactiViteit in de Palmentuin:

Wie Ben ik? - kids on the move 

Twee kinderen zijn druk bezig met het schilderen van hun eigen schaduw. 

In de Palmentuin konden de kinderen zich ook laten schminken, genieten van entertainment en 
meedoen met een stoelendans. 
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Bouw- en woonBeurs 2015 

BeursBezoekers Blij 
met varossieau!

Wie meer wilde weten over bouwen, wo-
nen, inrichten, decoreren en renoveren, 
kon zijn hart ophalen tijdens de vijfde 
Bouw- en Woonbeurs in Flamboyant Park.  
Dit zesdaagse evenement begon op 31 juli 
en trok meer dan 20.000 bezoekers: een 
kwart meer dan in 2014. 

De stand van Varossieau was ook dit 
jaar een blikvanger, met als bijzon-

dere attractie een art wall van 4.80 me-
ter lang en 2.44 meter hoog. Kinderen en 
volwassenen konden zich creatief uitleven 
en maakten tegelijkertijd op een speelse 
manier kennis met HISTOREX-verf en PRO-
GOLD-kwasten. Elke dag was de ‘verse’ art 
wall twee uur na de opening al volledig be-
schilderd!

Ook de enthousiaste muurschilders van 
Switi Rauw kwamen in actie. Zij schilderen 
op de linkerwand van de stand een indruk-
wekkend schip en een prachtige auto, en 
vermeldden daarop respectievelijk SIGMA, 
de naam van onze industriële verf, en DEL-
TRON, de naam van onze autolak. 

De Bouw- en Woonbeurs trekt een geïnte-
resseerd publiek: veel mensen zijn aan het 
bouwen of verbouwen, of zijn toe aan een 
opknapbeurt van hun woning of kantoor. 
Veel bezoekers wilden meer weten over de 
Rambo-verf waarmee de houten muur vol-
ledig was beschilderd - in alle kleuren van 
de regenboog! 

Ook de mogelijkheden van HISTOREX-
vloerverf vielen in de smaak. In elke hoek 
van de Varossieaustand waren betonnen 
stenen van VABI te zien, in de zes kleuren 
waarin dit nieuwe product verkrijgbaar is. 
De Varossieau-experts demonstreerden op- 
nieuw - onder grote publieke belangstelling!- 
hoe je glasweefselbehang kunt aanbren-
gen. 
 
Het opvallende 3D-bord met de logo’s van 
Varossieau en HISTOREX was al van grote 
afstand te zien. Andere deelnemers aan 
de beurs wilden weten waar het bord was 
gemaakt. Nils Printing krijgt er zeker wat 
klanten bij! In het oog sprongen ook de bij-
zondere versiering van de stand, met uit-

gesneden HISTOREX-emmers, PROGOLD-  
kwasten, Rambo-blikken en andere mate-
rialen. 

De mooie meubels in de stand kwamen 
van Galaxy, terwijl de sjieke vloerbedekking 
was verzorgd door Jumbo. Uiteraard was 
het volledige assortiment van Varossieau 
in de stand te zien. Het publiek maakte 
gretig gebruik van de deskundigheid van 
het team: onvermoeibaar gaven de klant-
vriendelijke medewerkers advies over 
kleuren, toepassingen en materialen. 

Op de beurs zijn HISTOREX-tassen, -petten, 
-T-shirts, -pennen en -sleutelhangers uit-
gedeeld. In trek waren ook de kortings-
bonnen, waarmee de beursgangers tot 
eind september HISTOREX-, PROGOLD- en 
Ramboproducten kon kopen tegen een  
gereduceerde prijs. 

Het team van Varossieau heeft zich 100%  
ingezet om er zes geslaagde dagen van te 
maken, zowel voor de bezoekers, als voor 
Varossieau zelf. 

Vincent geeft uitleg aan bezoekers.
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Aanbrengen en schilderen van glasweefselbehang.

De stand van Varossieau.
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Op de art wall toonden zowel kinderen als volwassenen hun schildertalent.

Deel van het sales- en marketingteam van Varossieau. 
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Dit jaar heeft de Varossieaustand de 
tweede plaats bemachtigd in de top 5 van 
beste beursstands:

De winnaars van de 5 subcategorieën:
1. Best Newcomer: NV Graniet 
2. Best Designed booth: HD Lighting 
3. Best involved: Neqstep Building 
4.  Best innovative product: Hurricane Steal 
5. Most Loyal and Grateful: Djimo NV 
 
De winnaars van de Top 5 
Beste beursstands:
1ste  Plaats: NV VABI / NV SUBEMA 
2de  Plaats: Varossieau Suriname NV
3de  Plaats: Jumbo Group
4de  Plaats: Neqxtep Building NV
5de  Plaats: NV Graniet 

Vincent geeft uitleg over de diverse kleuren waarin Rambo verkrijgbaar is.
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Op initiatief van de Moedermaatschappij 
PPG is van 15 tot en met 19 juni 2015 

een Wellness Week gehouden bij alle doch-
terondernemingen. Varossieau Suriname 
maakte hierbij gebruik van haar bekende 
slogan: BE VAROSSIEAU, LIVE HEALTHY.

Op enkele drukbezochte locaties in het 
bedrijf prijkte de hele week de kleurrijke 
Varossieau Wellnessweek Poster, met 
daarop uitingen van de vier belangrijkste 
aandachtsgebieden:

• Gezonde voeding
• Beweging
• Gezondheidsonderzoek
• Ontstressen

Elke dochteronderneming mocht één of 
meer onderwerpen belichten. Varossieau 
koos voor “Gezonde voeding”. Iedere dag 
werd er een vrucht belicht. De gezond-
heidsvoordelen en andere weetjes van 

deze vrucht werden per circulaire aan de 
medewerkers bekendgemaakt. In de lunch-
pauze volgde de praktische toepassing en 
kreeg iedere medewerker de “vrucht van 
de dag” aangeboden.

Aan de orde kwamen de appel, de banaan, 
de ananas en de manja en op de laatste 
dag kreeg elke medewerker een gezonde 
vruchtensmoothie, gemaakt van verschil-
lende Surinaamse vruchten. De week werd 
afgesloten met een gezondheidsinforma-
tiesessie door voedseldeskundige Ricky 
Kewal. Hij belichtte twee onderwerpen:
1.   Wat is goede voeding?
2.   Supplementen die de mens kan gebrui-

ken voor een betere gezondheid. 

Het werd een interactieve sessie, met veel 
eye openers en hilarische momenten bij 
het bespreken van onze “verkeerde eet-
gewoonten”.

Het is de bedoeling dat de medewerkers 
de opgedane kennis ook in de thuissituatie 
toepassen en vooral gezond blijven eten. 
Varossieau ziet het als haar verantwoor-
delijkheid om haar medewerkers en hun 
gezinsleden te blijven stimuleren, om er 
een gezonde leefstijl op na te houden. Bin-
nenkort organiseert het bedrijf een fitness-
activiteit.

Be varossieau, live healthY
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Wie gaat bouwen, renoveren, inrichten of 
decoreren, kan binnenkort inspiratie op-
doen en inkopen doen bij Building Depot 
Suriname aan de Ringweg. Dit moderne 
bouw- en woonwarenhuis opent begin no-
vember zijn deuren; Varia kreeg een rond-
leiding. 

“De mensen hebben er niet alleen 
een handige winkel bij, maar zien 

ook een nieuwe manier van presenteren”, 
zegt general manager Rolf Koster. Door de 
ruimtelijke indeling van de overzichtelijke 
verkoopafdeling kunnen bijvoorbeeld ook 
rolstoelgebruikers zich moeiteloos ver-
plaatsen tussen de goedgevulde schap-
pen. Op elke pilaar staat een nummer. Han-
dig voor de consument én het personeel.  

“Zo kunnen wij gemakkelijk ordenen en uit-
leggen aan de medewerkers waar ze iets 
moeten neerzetten.”

Building Depot Suriname wil kwaliteit bie-
den aan klanten met uiteenlopende wensen  

en budgetten. De meeste artikelen zijn 
er in diverse merken en prijzen. Building  
Depot Suriname speelt daarmee in op een 
gat in de markt, denkt Koster.

“In die zin dat je een winkel brengt die 
kwaliteitsproducten heeft en die in prin-
cipe alles in huis heeft voor het bouwen of 
verbouwen van een huis, dus je hoeft niet 
meer naar die winkel voor dit en naar die 
winkel voor dat, wij hebben het allemaal!”
Koster kwam in 2013 over uit Nederland 
om een verbouwing te doen bij zijn Suri-
naamse schoonouders. “Dan merk je dat 
het ontzettend veel tijd kost om op verschil-
lende plaatsen je materiaal te halen. Het 
gemak waarmee je in Europa bekend bent, 
heb je hier nog niet.” 

Building dePot suriname aan de ringweg:

handige Winkel heeft 
alles in huis

“de winkel brengt alle kwaliteits-

producten in huis voor het  

bouwen of verbouwen van  

een huis, dus je hoeft niet  

meer naar die winkel voor dit en  

naar die winkel voor dat,  

wij hebben het allemaal!”

Rolf Koster.

De Colour Corner.

Progold producten.
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Tijdens de afgelopen Bouw- en Woonbeurs 
kregen Koster en zijn team enthousiaste 
reacties op het totaalconcept van Building 
Depot Suriname. “Mensen zeiden: dit ont-
brak nog in Suriname.” 

Het concept van Building Depot Suriname 
is bedacht door eigenaar Soenil Kalloe. 
“Wij zijn bekend met de bouwspeciaal-
zaken in het buitenland. En zo mengen 
we onze ervaringen en perfectioneren we 
het concept, want het hoeft niet per se op  
Nederland of op Amerika te lijken. Het 
moet gewoon een moderne Surinaamse 
winkel zijn, die de klant veel keuze biedt.”

In 2014 begon de bouw van het enorme 
pand, geheel opgetrokken uit beton en 
staal. De 12 meter hoge voorgevel is vol-
ledig van glas. Binnen zijn er accenten. 
Op de begane grond, met een oppervlakte 
van ongeveer 2100 vierkante meter, vindt 
de klant ijzerwaren, gereedschap, stenen, 
tegels, mortels en andere standaard bouw-
materialen. Ook is er een ruim aanbod van 
producten voor de inrichting van badkamer 
en toilet, met gerenommeerde en minder 
bekende merken. Ook liefhebbers van 
woonaccessoires komen aan hun trekken. 

Op de verfafdeling, met een ruim assor-
timent Varossieauproducten, staat een 
mengmachine van Historex. “We zijn blij 
met de samenwerking met Varossieau. 
Historex is hét verfmerk in Suriname en 
dan is het erg fijn dat we de klanten op 
maat kunnen bedienen.” De mengmachine 
wordt bediend door een medewerker van 
Building Depot Suriname. “Opgeleid en  
getraind door Varossieau, want dit soort 
kennis hebben wij nog niet in huis.” 

Naast de verfafdeling is er een uitgebreide 
collectie gereedschappen van verschil-
lende merken. “Ook hier heeft de klant 
straks keuze: we hebben het relatief onbe-
kende merk Ingco of Total, een segmentje 
hoger heb je Black & Decker, nog een seg-
ment hoger heb je Bosch, en in het duur-
ste segment heb je Dewalt. Je keus hangt 
natuurlijk af van wat je budget aankan en 
hoe je het gaat gebruiken. Ik bedoel: als je 
één keer in een half jaar een gaatje boort, 
waarom zou je dan een hele dure machine 
kopen? Ga je er dagelijks mee werken, dan 
wordt het een ander verhaal, dan moet je 
natuurlijk kijken naar de kwaliteit van het 
apparaat. En ja: dan komt de klant natuur-
lijk uit bij Bosch of Dewalt.” 

Wie naar boven wil, kan kiezen tussen de 
lift en de roltrap. “Op de eerste verdieping 
hebben we wasmachines, airco’s, kook-
apparatuur en andere appliances. Op deze 
verdieping komt ook de afdeling small  
appliances en andere huishoudelijke spul-
len. Ook bestek, pannen en allerlei keu-
kengerei.” Een verdieping hoger wordt de 
woonafdeling gerealiseerd met sofa’s, ta-
fels, stoelen, bedden en kantoormeubilair. 
“We hebben ook spullen voor de tuin, dus 
in principe hebben wij alles voor ‘t bouwen 
en inrichten van een huis.” Verder komt er 
een coffee corner voor klanten die even iets 
willen drinken of met elkaar willen overleg-
gen onder het genot van een drankje of 
een hapje. Er zijn ook units voor de verhuur. 
Eén is verhuurd aan een tassen- en schoe-
nenwinkel. Wellicht komt er op deze verdie-
ping ook een kinderspeelhoekje. 

Voorin de winkel, dicht bij de kassa’s komt 
een ruime verlichtingsafdeling, vertelt  
Koster tot slot. “We brengen alle soorten 
lampen voor binnen en buiten, van vloer- 
en hanglampen tot wand- en plafondspot-
jes. Daarmee is ons aanbod compleet. In 
principe heeft BDS alles voor het bouwen 
of inrichten van een huis.” 

De schappen gevuld met HISTOREX- verf.

Rambo-producten.
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Al op de lagere school heeft Kiran gevoel 
voor cijfers. Na de mulo voltooit hij het 

IMEAO. In 2013 begint hij aan de studie 
Financieel Management van het Instituut 
voor Bedrijfswetenschappen. Hij hoopt 
deze avondopleiding in 2017 af te ronden. 

Van 2011 tot eind 2014 werkt hij bij de 
Suri-Change Bank als frontdesk officer.  

Hij informeert en begeleidt klanten - par-
ticulieren en bedrijven - bij overmakingen 
en het openen van uiteenlopende rekenin-
gen. Ook maakt hij bankverklaringen op en 
neemt cheques in ontvangst om ze daarna 
in- en extern te verwerken. 

Van de toenmalige Varossieaus Financial 
Manager hoort Kiran dat er een vacature is 
voor een nieuwe loonadminstrateur/boek-
houder. Hij besluit te solliciteren. “Ten eerste 
vanwege verdere doorgroeimogelijkheden. 
En ten tweede: ik woon niet ver van hier.” 

De Mastanaweg is op vijf minuten afstand 
van Kirans ouderlijk huis.

Hij solliciteert en wordt aangenomen. Hij is 
zich aan het inwerken, wanneer zijn ouder-
lijk huis in vlammen opgaat. Zijn collega’s 
tonen hun medeleven en helpen waar ze 
kunnen. “De mensen kenden me nog niet 
zo goed, maar iedereen hier, de directeur 

en alle medewerkers, hebben me opge-
vangen... Mensen hebben geld ingezameld 
en ik heb alle steun ontvangen van Varos-
sieau. Ze hebben me echt een warm ge-
voel gegeven. Positief, echt heel positief en 
ik ben dankbaar! Hoewel ik pas in dienst 
was, heb ik tijd gekregen om mijn dingen 
te regelen. Ook van mijn vorige werkgever, 
de Suri-Change Bank, heb ik veel steun ge-
had.” Na de brand logeert het gezin bij een 
tante op Kwatta. “Nu moet ik ongeveer een 
half uur rijden om naar hier toe te komen”, 
vertelt Kiran, nog steeds aangeslagen door 

de brand. “Er was materiële schade, maar 
ook de emotionele kant is erg zwaar...  
Je kunt het niet vergeten.” Het gezin heeft 
zich niet uit het veld laten slaan en werkt 
aan een nieuw onderkomen. “Het huis is 
al in aanbouw, het is bijna af. Een oom van 
mij is schilder en hij helpt ons. Elke zater-
dag en zondag werken we eraan. Ik ook 
hoor! Hij neemt mij als handlanger. En dan 
zegt hij mij hoe ik het moet doen.” 

Ondertussen voelt hij zich aardig thuis bij 
Varossieau. “Ik heb overgenomen van twee 
personen: de vorige salarisadministrateur, 

en de mevrouw die de bankzaken deed en 
alles wat daarmee te maken heeft. Zij zijn 
met pensioen.” Tot nu toe bevalt het werk 
hem. “Wat ik doe? Ik maak mezelf wegwijs 
en moet een weg kunnen vinden. Kort ge-
zegd: je moet je tijd goed indelen, dan lukt 
het wel.” 

Het bankgedeelte gaat de hele week 
door. “Bankmutaties zijn op dagbasis hier.  
Voor de salarisadministratie heb ik on-
geveer een week nodig om alles in orde 
te maken. We praten over 71 mensen.”  

maak kennis met…

kiran ganPat
Boekhouder en loonadministrateur

‘je moet je tijd goed indelen, 
dan lukt het wel!’

In 2015 veranderde het leven van Kiran Ganpat ingrijpend. Op 5 januari trad hij in dienst 
van Varossieau; nog geen drie weken later brak er brand uit in zijn ouderlijk huis. Kiran 
(27), zijn ouders en zijn zusje raakten alles kwijt. Er kwam steun en medeleven van 
nieuwe en vroegere collega’s. “Ik ben iedereen dankbaar!”

Kiran aan het werk. Kiran bezig met zijn hobby: fietsen.
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Hij kent alle collega’s, bevestigt hij lachend. 
“Iedereen komt bij mij!” Bij Varossieau is 
veiligheid heel belangrijk. “Wij zijn direct 
verantwoordelijk. Als er iets gebeurt met 
een persoon die in dienst is genomen en wij 
verzuimen om hem of haar te verzekeren,  
is Varossieau verantwoordelijk. In het bij-
zonder ikzelf, dus dat moet direct gedaan 
worden! Dus wanneer iemand in dienst 

komt, zorg ik ervoor dat hij of zij de volgen-
de dag al wordt aangemeld voor de verze-
kering.” 

In zijn vrije tijd stapt Kiran graag op de fiets. 
“Vóór de brand rustte ik even na het werk. 
Tussen vijf en zes uur pakte ik mijn fiets 
en ging ik gewoon fietsen op de Martin Lu-
ther Kingweg. Het is gewoon ontstressen:  

je fietst, je ziet dingen, je kijkt hier en je 
kijkt daar en de wind waait lekker in je ge-
zicht. En dat is een heel fijn gevoel! Als we 
weer hier wonen, ga ik dat weer doen. Ik 
heb mijn moeder al gezegd: al heb ik nog 
niets, ik koop zeker een fiets!”, zegt hij  
lachend.  

“Ramboverven zijn kwalitatief 
heel goed. Er is een goede 

samenvloeiing van de verf. Daardoor 
krijg je een mooi strak oppervlak!”, 
zegt Mark Kertotiko van C.M. Tim-
merbedrijf. Als producent van keu-
kens, kasten, tafels en andere meu-
bels werkt hij graag met verf, vernis 
en beits van Rambo. “Ramboverven 
zijn beetje aan de dure kant, maar 
wel heel erg rendabel. Je hoeft veel 
minder af te werken en wint er dus 
heel veel tijd mee!”

Met Rambo biedt Varossieau een 
speciale lijn voor kozijnen, deuren, 
vloeren, wanden, meubels en alle 
andere houten attributen. Met beits, 
lak, vernis, wax en olie van Rambo 
bescherm je je hout niet alleen, 
maar maak je het ook mooier! 

Rambo is op waterbasis, droogt snel, 
is vrijwel reukloos en milieuvriende-
lijk. Daarnaast zijn Ramboproducten 

dubbel krasvast, waardoor ze bij-
zonder geschikt zijn om een parket-
vloer mee te behandelen. 

Rambo is in meerdere producten 
leverbaar: de alkyd transparant, de 
acryl transparant, de kleur-acrylbeit-
sen en de dekkende acryllakken, in 
meerdere kleuren. Wilt u uw hout nog 
meer accentueren? Kies dan voor 
een van de Rambo-interieurbeitsen.  

ramBo houdt 
van hout!

 deze watergedragen  

verven drogen snel  

als het warm is.  

daarom schilder ik  

graag vroeg in de ochtend, 

of in de late namiddag,  

als de zon al  

zowat ondergaat.

Dhr. Kertotiko aan het werk met Rambo.
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En zoekt u een goede afwerking van uw 
houtwerk buiten? Dan is de kleurloze 
Jachtlak van Rambo een prima keuze. 

Mark deelt graag zijn ervaringen met de le-
zers van Varia. “Ik prefereer schilderen of 
rollen boven spuiten. Ik schuur het opper- 
vlak heel lichtjes op met een heel fijn 
schuurpapier. Dan breng ik één of twee 
lagen Rambo-grondverf aan, dit is heel 
belangrijk voor de hechting van de aflak. 
Daarna twee of drie lagen aflakken met 
Rambo interieurlak. Tussen alle verflagen 
door, lichtjes opschuren en steeds op-
nieuw ontvetten*. Deze watergedragen 
verven drogen snel als het warm is. Daar-
om schilder ik graag vroeg in de ochtend, 
of in de late namiddag, als de zon al zowat 
ondergaat.Dan is het nog koel en krijgt de 
verf genoeg tijd om goed uit te vloeien!” 
*Varossieau adviseert reiniger van Rambo: doeltreffend en veilig.

Rambo beschermt optimaal wan-
neer je in deze volgorde werkt:

1. Ontvet: 
Op vet hecht niets. Ontdoe het hout van vet 
voordat je gaat schuren, anders schuur je 
het vet in het hout! Je kunt het hout prima 
schoonmaken met de Rambo Reiniger. 

2. Schuur: 
Is het hout al geschilderd? Gebruik dan 
heel fijn schuurpapier om krassen te voor-
komen. Want waar krassen zijn, kan Ram-
bo zich niet hechten! Is het hout nog niet 
behandeld? Kies dan eventueel voor wat 
grover schuurpapier, en schuur het opper-
vlak gelijkmatig. 

3. Breng de grondlaag aan: 
Kies de juiste grondverf! De grondverf en 
de toplaag moeten goed kunnen hechten 
en elkaar niet “bijten”. Zo zal watergedra-
gen verf zich niet hechten aan een grond-
verf op alkydbasis. Varossieau heeft twee 
soorten Rambo-grondverf in voorraad. 

Varossieau heeft 2 soorten Rambo grond-
verf om je te verzekeren van een optimale 
hechting: De watergedragen Grondverf 
voor hout binnen en de Impregnant.

4. Schilder: 
Voorkom blaasvorming; voorkom direct 
zonlicht op het schilderwerk. Voorkom 
kwaststrepen; werk vlot door, verdeel de 
verf goed en rol direct na. Kleine kwast-
strepen vloeien dan vanzelf weg. Wacht je 
te lang met narollen of -strijken, dan droogt 
het product, waardoor de vloei trager wordt 
en de strepen zichtbaar blijven. Voorkom 
zakkers/druipers; breng de verf niet te dik 

aan en gebruik weinig of geen verdunning. 
Zijn er toch zakkers/druipers, schuur ze 
dan weg en schilder opnieuw. 

Succes!!!   

Ontvang gratis 
een HISTOREX-tas 

bij aankoop van 
Rambo- of Progold-

producten ter
waarde van  

SRD 50, 
en twee emmers 

watergedragen verf 
van 5 gallon.
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