
                              

Verftips voor een interieur vol kleur  

Met kleur kan je een ruimte in een handomdraai groter of kleiner doen lijken. Daardoor is verf een 
goedkope oplossing om je interieur zonder breekwerk of verbouwing aantrekkelijk in te richten. 

Met een paar simpele handgrepen kan je het interieur aanpassen. En schilderen is dan een 
goedkope manier van decoreren. 

Kleureffecten 
Verschillende kleuren hebben een verschillend effect.  
Warme kleuren zoals rood, oranje en geel maken een ruimte kleiner. Door het rustgevende effect 
kunnen deze het best worden gebruikt in ruimtes op het noorden en oosten.  
Koele kleuren zoals blauw, groen en violet laten een ruime juist groter lijken. Deze kleuren 
hebben een koel en fris effect en zijn heel geschikt voor ruimtes op het zuiden en westen. 
Neutrale kleuren zoals de diverse tinten wit, benadrukken de inhoud van de ruimte. Meubels 
krijgen zo meer aandacht. 

optische effecten 

Door de kleur van het plafond een stukje te laten doorlopen op de wand, lijkt de kamer lager. De 
kamer lijkt juist hoger als de kleur van de wand een stukje wordt doorgetrokken op het plafond. 
Deuren, kasten vallen minder op, als ze in dezelfde kleur als de wanden worden geschilderd. 
Door de muur in een opvallende kleur te schilderen, krijgt een voorwerp meer aandacht. 
Varossieau (de producent van Historex) heeft er ook een kleurexpert werkzaam. Hiervoor kan 
gebeld worden naar Varossieau. Laat naam en telefoonnummer achter en u wordt teruggebeld 
voor een (vrijblijvende!) afspraak. De adviseur komt persoonlijk bij u langs en geeft u kleuradvies 
op maat. Deze service is geheel gratis. 

Verftips 
Voordat u gaat beginnen is het handig om deze verftips door te lezen. Er worden een aantal 
handige tips in vermeld die er voor zorgen dat u zonder problemen en efficiënter kunt werken. 

Schilderen van een deur, raam of kast 
Schildert u een deur, een raam of een kast verwijder dan de knoppen, sluitingen en alle andere 
ijzerwaren die u in de weg zitten. Ergens omheen schilderen is veel lastiger dan een paar 
schroeven los- en vastdraaien. 

Oud schilderwerk grondig wassen en schuren 
Binnen en buiten geldt: nadat u beschadigingen hebt bijgewerkt het hele oppervlak grondig 
ontvetten en dof schuren. Gebruik voor het ontvetten ammoniakwater, voor het schuren 
waterproefpapier nr. 250. Schuren en ontvetten gaat in één keer, als u bij het naschuren 
ammoniakwater gebruikt. In een keuken, waar vetaanslag onvermijdelijk is, kunt u beter een 
krachtiger ontvetter gebruiken. 

Plamuur krimpt 
Tijdens het drogen krimpt plamuur. Oppervlakkige beschadigingen zult u daarom tweemaal, 
diepere soms driemaal moeten plamuren. Plamuur droog naschuren met korrel 180. Gebruik 
altijd een schuurkurk of een vlakschuurmachine. 



Haal schilderstape snel weg 
Werkt u met twee kleuren of moet u randjes schilderen, gebruik dan schilderstape, dat werkt 
stukken makkelijker. Trek het tape wel zo snel mogelijk weg. Als u het te lang laat zitten is het 
soms lastig te verwijderen. 

Liever tweemaal dun 

Lichte kleuren dekken vaak niet in één keer. Ga dan niet dikker schilderen, maar breng twee 
dunne lagen aan. Het resultaat is beslist mooier. 

Verdun met lepels 
De hoeveelheid verdunning die u aan verf kunt toevoegen wordt meestal aangegeven in 
procenten van de hoeveelheid. 10% verdunnen op de inhoud van een normaal blik van 0.75 l, 
betekent 0.075 l of zes eetlepels. 

Natte kwast bewaren 
Stopt u ‘s avonds met schilderen om de volgende dag weer door te gaan, rol dan de kwast of 
kwasten in aluminiumfolie en leg ze in de koelkast. 

Om te voorkomen dat de ingevroren etenswaar naar verf gaat ruiken kunt u het volgende doen:  
 
De kwast nog een laatste keer indopen en afstrijken zodat deze lekker in de verf zit maar niet 
druipt en dan in een potje water zetten zodat de haren net onder water zitten. Volgende dag sla je 
de kwast goed af, even een likje verf op een stuk afval materiaal (spaanplaat of de ruwe kant van 
hardboard is ideaal) afstrijken en je kunt weer vrolijk verder schilderen. Dit gaat zonder meer tot 
een paar dagen goed, duurt het langer, dan de kwast eerst nog even in de terpentine dopen of, 
als het nog langer duurde, in de thinner, en goed droogstrijken.  
 
Let op! Dit geldt alleen voor oplosmiddelhoudende verven (olieverven). 
 

Natte roller bewaren 
Om te voorkomen dat een roller verdroogt, kunt u het na gebruik in folie wikkelen. 

Schuren voor betere hechting 
Ieder verfsysteem bestaat uit dunne lagen, die na elkaar worden opgebracht. Als een laag niet 
goed hecht aan de voorgaande onstaat a.h.w. een breuk in het systeem. Door iedere voorgaande 
laag licht op te schuren met fijn schuurpapier maakt u miljoenen krasjes in de verf waarin de 
volgende optimaal hecht. 

Schuurstof verwijderen 
Schuurstof zit los. Op iets wat los zit hecht niets. Schuurstof altijd grondig verwijderen met een 
vochtige lap of zachte bezem. 

 
 
Hechting op diverse metalen 
Zink- en aluminiumverf hechten slecht op de meeste metalen. Ontvet de metalen eerst goed met 
thinner, en breng daarna een z.g. epoxy-primer aan. Hierop hecht glansverf uitstekend. 
 

Roest weren 
Schilderen over roest is verspilde moeite. Onder de verf gaat het roesten gewoon door. IJzer en 
staal beschermen begint met ontroesten (ook de blauwzwarte laag op nieuw ijzer moet eraf) tot 
het oppervlak een zwakke metaalglans heeft Gebruik bij oppervlakkige roest een staalborstel op 
de boormachine, vastgevreten roest krijgt u weg met grof schuurlinnen of een schuurschijf. 



Hierna het metaal grondig ontvetten met thinner, twee lagen zinkchromaat primer aanbrengen en 
twee lagen glansverf. 

Extra zorg voor kopshout 
De randen van multiplex en de kopse kanten van hout zijn zeer gevoelig voor vocht. Schilder 
deze met extra zorg. Het is zelfs raadzaam bij buitenwerk plaatranden en kopshout voor het 
schilderen af te sluiten met houtlijm. 

Verweerd hout moet weg 
Op verweerd hout hecht verf niet. Verweerd hout, het oppervlak is meestal zacht en grijs 
gekleurd, grondig wegschuren. 

Historex, wordt geproduceerd door Varossieau Suriname NV. Het wordt verkocht bij de vier eigen winkels 

(Varossieau Decorating Centers) en bij ruim 120 subdealers in heel Suriname.  

Website: www.varossieau-paints.com  

E-mail: info@varossieau-paints.com 
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