KLUSWIJZER

Bladderend plafond


Advies en tips

U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook
spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer
leest u hier meer over.

Vroeger werd witkalk erg veel gebruikt. Dat is tegen
woordig niet meer zo. Bladderende plafonds zijn daar
om meestal een probleem in de oudere huizen. Witkalk
is een poeder dat wordt aangemaakt met water. Dat kan
met een blokwitter aangebracht worden. Ook als wit
kalk gedroogd is blijft het afgeven. Schoonmaken met
water is dus niet mogelijk. Ook gaat verf vaak bladde
ren wanneer er meerdere lagen zijn aangebracht.
Witkalk overschilderen
Een witkalklaag kunt u alleen met witkalk en veegvast
overschilderen en niet met de latex die u in de bouw
markt koopt. Voor veegvast geldt hetzelfde. Het is dus
belangrijk om vast te stellen wat er op de muren of het
plafond zit voordat u gaat witten. Dat is heel makkelijk
vast te stellen. U neemt een natte doek waarmee u over
de muur of het plafond gaat. Als het flink afgeeft dan
weet u dat er witkalk of veegvast op zit.

Veegvast
Veegvast is een soort aangemaakte witkalk. Latex hecht
niet op veegvast.
Latex
Latex is tegenwoordig de meest gebruikte vorm
muurverf. De voordelen zijn dat latex reukloos is en
snel droogt. Naast de gewone latex is er ook vinyllatex.
Vinyllatex is nog beter te reinigen dan gewone latex.
Verder is vinyllatex vochtbestendig en dus geschikt
voor keuken of badkamer. Vinyllatex is wel duurder dan
gewone latex.
Synthetische muurverf
Er bestaat ook muurverf op basis van alkydhars. Deze
muurverf wordt synthetisch genoemd. Het grote voor
deel is de goede dekkingskracht.

Vragen?

Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie
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Er zit witkalk op de muur, wat nu?
Als er witkalk op de muur zit en u wilt het overschilderen,
dan kunt u verschillende dingen doen:
-	 Overheen schilderen
-	 Behandelen met voorstrijkmiddel
-	 De laag verwijderen

