Voor elke binnenmuur
de gepaste verf.

Overzichtsfolder muurverven binnen.

Top-verflijn

Opti-verflijn

absolute uitblinker

vaste waarde

Initio-verflijn
betrouwbare basis

Jouw garantie op
de hoogste kwaliteit
Voor elke toepassing
Bij BOSS paints krijg je een ruim aanbod aan
grondlaag- en afwerkingsproducten voor
binnenmuren. Met keuze uit verschillende
prijs- en kwaliteitscategoriën. Ontdek de drie
verflijnen Top, Opti of Initio. Naargelang de
situatie of toepassing gebruik je het liefst de
absolute top voor een ultrastrakke afwerking
of ga je liever voor een betrouwbaar resultaat
tegen een lagere prijs. Aan jou de keuze !

Voor elke ondergrond
Voor elk type ondergrond of probleem
heeft BOSS paints een geschikt verfsysteem.
Ontdek de specifieke probleemoplossers en
wees zeker van een kwalitatief hoogstaande
afwerking in elke situatie.

Top-verflijn - absolute uitblinker

Wanneer alleen het beste
goed genoeg is…
De uitstekende vloei en excellente verwerkbaarheid van
de Top-verflijn garanderen een meesterlijke, decoratieve
meerwaarde. Je klant krijgt een perfect glad en optimaal
onderhoudsvriendelijk eindresultaat. En je kwalitatief
hoogstaand schilderwerk gaat uiterst lang mee.
•
•
•
•
•

Beste vloei: krijg een perfect strak, egaal eindresultaat
De Top-verflijn plaats je perfect aanzetvrij
Onderhoudsvriendelijk
Optimaal verwerkbaar: zet je vakmanschap in de kijker
Hoge dekkracht

Opti-verflijn - vaste waarde

Uitstekende kwaliteit ontmoet
onderhoudbaarheid
Met de vlot verwerkbare Opti-verven werk je zowel muren als
plafonds duurzaam en onderhoudsvriendelijk af. De Opti-verflijn
is een uitstekende keuze voor muren en plafonds van hallen,
traphallen, woonkamers, keukens, badkamers ... .
• Onderhoudsvriendelijk
• Goed verwerkbaar: werk vlot en snel
• Hoge dekkracht

Initio-verflijn - betrouwbare basis

Voor een mooi resultaat,
maar niet tegen elke prijs
De prima prijs-kwaliteitverhouding van de basis-verflijn
Initio garandeert je een hoog rendement. De ideale
keuze als je BOSS paints-kwaliteit wilt voor bijgebouwen
zoals garages, waar onderhoudsvriendelijkheid minder
belangrijk is. En waar een fris geschilderde uitstraling
primeert op een ultrastrakke afwerking.
• Hoge dekkracht

Voor elke ondergrond een grondlaag
Elke ondergrond heeft zijn specifieke eigenschappen. En die bepalen jouw keuze voor een geschikt verfsysteem.
Het gebruik van de juiste grondlaag is van groot belang voor een perfect eindresultaat.

Standaard grondlaag
Topprim, Optiprim of Initio muurvoorstrijk
Kies in normale omstandigheden voor Topprim, Optiprim of
Initio muurvoorstrijk. Deze grondlagen nemen de zuiging
van de ondergrond weg en vormen de perfecte basis voor je
schilderwerk. Al naargelang de kwaliteitscategorie die je kiest,
geniet je een hogere dekkracht, gemakkelijkere verwerking of
andere voordelen. Zo heeft Topprim een extra lage glans en
hoge dekkracht zodat je extra vlot perfect afwerkt.

Specifieke grondlagen
Gebruik onze slimme probleemoplossers wanneer de ondergrond vervuild, vochtig of niet-coherent is. BOSS paints heeft een
verfsysteem voor élke ondergrond.

Gepolierd, niet-coherent pleisterwerk
Pleisterwerk wordt regelmatig na het plaatsen gepolierd met
als bedoeling het oppervlak gladder te maken en te vrijwaren
van putjes of andere oneffenheden. Deze bewerking, ook
wel nagletten genoemd, kan ervoor zorgen dat het bovenste
laagje pleisterwerk onvoldoende samenhang vertoont. Kleef
een stuk plakband op de muur en druk goed aan. Komen er
stukjes pleisterwerk mee wanneer je de plakband lostrekt, dan
is er onvoldoende cohesie en zal een standaard grondlaag
niet volstaan.

Bisol of Epofix
Niet-coherent pleisterwerk moet je vóór het schilderen eerst
fixeren. De solventgedragen grondlaag Bisol kan hiervoor
dienen. Verkies je een watergedragen product? Gebruik dan
Epofix – desnoods alleen op de zones die je nadien afplakt, zoals
de rand van het plafond – en breng na het drogen een laag
Topprim of Optiprim aan over de hele muur.

Vochtige ondergrond
Afbladderende verflagen, schimmel, vochtplekken, afbrokkelend pleisterwerk, schade onder aan de muur … Het zijn allemaal
typische kenmerken van vochtproblemen. Die los je meestal niet op met verf, maar met ingrijpende maatregelen. Vaak ligt de oorzaak
bij constructiefouten, zoals een ontbrekende of onderbroken grondwaterwering.
BOSS paints biedt voor heel wat vochtproblemen duurzame oplossingen. Vraag dus raad aan je technisch adviseur voor je ze aanp akt.

Epofix + Renomur
Binnenmuren die tijdelijk vochtig zijn laat je het best eerst
uitdrogen voordat je ze schildert. Is daar echter de tijd niet voor
door bijvoorbeeld een winkelopening die niet op zich kan laten
wachten, dan kies je best Epofix als grondlaag en Renomur
als afwerkingslaag. Deze solventgedragen eindlaag weerstaat
vochtpercentages tot 95% en laat toe tijdelijk vochtige muren
toch al een voorlopige eindafwerking te geven.

Sterk vervuilde muren
Bisol of Epomur
Oppervlakkig vuil camoufleer je gemakkelijk met een klassieke,
watergedragen grondlaag zoals Optiprim of Topprim. Zijn
je muren erg vervuild door bijvoorbeeld nicotine, roet of
uitgedroogde vochtvlekken? Gebruik dan Bisol of Epomur voor
een geslaagd eindresultaat.

Voor je begint: de juiste voorbereiding

Met de juiste voorbereiding leg je de perfecte basis voor een vlekkeloze afwerking.

Pleisterwerk
Voor je pleisterwerk overschildert moet het droog, stofvrij en effen zijn.
• Laat pleister voldoende lang uitdrogen na het aanbrengen. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden (bij nieuwbouw).
• Ontstof en ontkorrel je oppervlak met een wandschaaf of schuurblokje. Let op: niet schuren!
• Herstel oneffenheden en beschadigingen. Verwijder loszittende of holklinkende delen pleister en herstel met een vulmiddel.
Schuur glad.
• Vlak je ondergrond – indien nodig – uit met plamuur, en schuur en ontstof na het drogen.

Gipsplaten
Maak na de bevestiging de afgeschuinde kanten glad met een vulmiddel en
afwerkplamuur. Zo krijg je een vlak oppervlak. Ontstof de gipsplaten goed na
het schuren en breng een solvent- of watergedragen grondlaag aan naar keuze.

Geschilderde ondergronden
• Oude, poreuze muurverven overschilder je het best meteen met een
passende grondlaag, zonder ze vooraf te reinigen. Je kan het vuil van een
poreuze verflaag niet verwijderen, maar zou het alleen maar in de poriën
wrijven. Bovendien zwellen minder kwalitatieve verven soms aan en
komen ze los van de ondergrond. Een vetachtige vervuiling reinig je wel op
voorhand: gebruik daarvoor white spirit of Formule MC.
• Oude, niet-poreuze muurverven reinig je met water en Formule MC neutral.
Spoel nadien goed en laat drogen.
• Oude lakverven moet je zowel reinigen als schuren. Combineer eventueel
beide bewerkingen door schurend te ontvetten met Formule MC en Scotch
Brite. Spoel nadien grondig met zuiver water

