doorschuurtechniek met krijtverf
WE M88 buttercream beige
WE M13 white sense.

Wat heb je nodig?
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Elastoprim Hydro
Mystique
Decofinish Ultra Mat
afdekmateriaal
goudgele tape
vodden
Formule MC Neutral
emmer en spons
schuurpapier korrel
P180 en P220
borsteltje
kleefdoekjes
roerstokjes
Anza Platinum Aqua
kwast

MYSTIQUE
1.Bescherm de omgeving.

3.

2. Het hout moet
droog en proper zijn.
Oude, slecht hechtende
verflagen moeten
volledig verwijderd
worden. Dit meubel
werd geluchtgomd.

2.Oude verflagen in
goede staat kunnen
wel overschilderd
worden.
Eerst ontvetten met
Formule MC Neutral,
naspoelen met water,
droog maken en daarna
mat schuren met
schuurpapier korrel
P180 en ontstoffen.
Pas op: als het gaat
om oude olieverf,
dan verwijder je
best alle oude verf
om vergeling te
vermijden, tenzij je
met warme bruintinten
of eerder donkere
kleuren werkt.

3.
3.Ontstof grondig
met een borstel en
een licht bevochtigde
doek of een
kleefdoekje.

WE M71 pottery blue
WE M70 nordic blue

6.

4.Plak de niet te
schilderen delen af
met tape.

6.Breng een laag
Mystique, in een
andere kleur dan de
grondlaag, aan met een
platte kwast. Doe dit
opnieuw in de richting
van de houtnerven.
Laat 4 tot 7 uren
drogen.

6.

7.
7.Schuur de
laag Mystique
lichtjes door met
schuurpapier korrel
P220 of P180 zodat
de contrasterende
kleur van de
grondlaag zichtbaar
wordt. Doe dit
vooral op de hoekjes
van sierlijsten en
ornamenten, maar ook
hier en daar in de
effen oppervlakken
van het meubel.
Schuur altijd in
de richting van de
houtnerven.

9.

Kleuren gebruikt in deze
stap voor stap: WE M88
buttercream beige +
WE M13 white sense.

7.Hier en daar schuur
je ook door de grondlaag heen. Dan zie je
de kleur van het hout
zelf. Dat geeft het
meubel een authentiek
uitzicht.

8.Ontstof grondig met
een borstel en een
licht bevochtigde doek
of een kleefdoekje.
Let op: maak de verf
niet nat, anders lost
ze op en zal je ze
eraf wrijven.

10.

Jouw situatie is mogelijk
anders.
Overleg steeds in de
winkel voor de juiste
productkeuze en het
optimale verfsysteem voor
jouw verfklus.

5.Breng Elastoprim
Hydro aan met een
platte kwast. Strijk
zoveel mogelijk in
de richting van de
houtnerven. Laat 2
tot 4 uren drogen.

10.Klaar!

8.

9.Werk af met een
watergedragen
vernis. Voor meubels die intensief
gebruikt worden
zoals een tafel,
kies je best voor
Essence Active.
Andere meubels kan
je ook afwerken met
Decofinish Mat of
Ultra Mat.
Hier gebruiken we
Decofinish Ultra
Mat. Roer de vernis
goed op en breng
aan met een platte
kwast. Laat drogen.
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