Hoe schilder je een binnenmuur in huis?
Wij verkopen natuurlijk allerlei soorten verf voor het verfraaien en beschermen
van je huis, zowel voor binnen als buitenshuis. Vaak krijgen wij ook de vraag
van hoe schilder ik het beste mijn binnenmuur en welke producten heb ik dan
nodig? Om je goed op weg te helpen bij het schilderen, hebben wij kort een
eenvoudig stappenplan voor je gemaakt.

Dit heb je nodig voor het schilderen van een
binnenmuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muurverf
Vachtroller
Verfbeugel
Kwast
Afplaktape
Stucloper of afdekkleed
Afdekfolie
Emmer
Spons
Verfreiniger
Stoffer
Roerhoutje
Schilderstrap

Eventueel ook nog
•
•
•
•

Muurvuller
Acrylaatkit
Voorstrijkmiddel
plamuurmes

Wat is nog meer van invloed bij het schilderen van
een binnenmuur
Als je gaat schilderen zijn er verschillende factoren die van invloed kunnen zijn
op het resultaat. Het is daarom belangrijk om met bepaalde zaken rekening te
houden.
•
•
•

De ideale temaperatuur om te gaan schilderen ligt tussen de 10 en 23
graden
Als je binnen gaat schilderen zet dan niet de verwarming aan.
Zorg voor voldoende licht, schilder het liefst overdag met voldoende
daglicht.
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•

Een vette, stoffige of natte ondergrond heeft een slecht invloed het
eindresultaat, zoals onthechting of blazen, zorg daarom altijd dat de
ondergrond stofvrij, droog en schoon is.

Hoe nu verder met het schilderen van je
binnenmuren!
Stap 1: Voorbereiding
•
•

Haal zoveel mogelijk losstaande spullen uit de ruimte waar je je muur wilt
schilderen en dek meubels af met afdekfolie.
Dek de vloer eventueel af met stucloper of afdekkleed

Stap 2: Reinigen, stofvrij maken en afplakken
•
•

•
•

De muur moet eerst goed stofvrij worden gemaakt, met een vladder of stoffer
Als de muur al een verflaag heeft of vervuild is maak dan de muur schoon met
een emmer met schoonwater met daarin een ontvetter (ongeveer 10%
verfreiniger).
Laat de muur vervolgens goed drogen
Plak vervolgens alle delen af waar je langs schildert die je niet wilt raken met
verf, bijvoorbeeld plinten en kozijnen maar ook langs het plafond.

Stap 3: Repareren en vullen
•
•
•

•

•

Haal oude pluggen en schroeven uit de muur
Is de muur beschadigd of zitten er gaatjes in de muur? Repareer die dan eerst
met een muurvuller voordat je gaat schilderen.
Schat in hoeveel muurvuller je ongeveer nodig hebt en doe dit op je
plamuurmes. Vul het gat en strijk het daarna glad met je plamuurmes (het is
aan te raden om twee plamuurmessen te gebruiken, een om het vulmiddel op
te leggen en de andere om mee glad te strijken.
Naden en kieren langs het kozijn, plafond of in de hoeken kit je af met een
acrylaatkit, dit geeft een strakker uiterlijk als je straks klaar met schilderen. Strijk
de acrylaatkit na met een vochtige spons als je deze aanbrengt.
Laat de acrylaatkit en de muurvuller goed drogen voordat je verder gaat.

Eventuele tussenstap bij een onbehandelde of nieuwe muur
•

Als je twijfeld of de muur onbehandeld is kun je dit vrij makkelijk testen. Maak
de muur nat met een spons of plantenspuit en kijk wat er gebeurt. Trekt het
water makkelijk en snel in de ondergrond dan is deze zuigend en waarschijnlijk
dus onbehandeld. Je moet voordat je dus verder gaat met schilderen deze
muur eerst voorzien van een voorstrijkmiddel. Zuigt het water niet in de
ondergrond, dan hoef je niet voor te strijken.
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•

Breng het voorstrijk met een microvezel verfroller, voorkom dat je de voorstrijk
te dik aanbrengt en gaat lopen, dit geeft anders lelijke strepen in je eindlaag.
(dus breng gewoon een dun laagje voorstrijk aan).

Stap 4: schilderen van de muur
•
•

•
•
•
•

Voor je begint roer je de verf nog even goed door met een roerhoutje en giet
dan de verf in een emmer.
Begin eerst met de randen, langs kozijnen, plint en plafond. Start altijd vanuit
een hoek. Werk dus van links naar rechts of andersom . Als je ongeveer 1 a 2
meter randen hebt aangebracht, ga je de grote vlakken invullen. Rol de
vachtroller goed in de verf en verdeel dit over het verfrooster. Rol vervolgens
ruime banen op je muur en verdeel deze door kruislings te rollen. Rol in de
goed verdeelde verf de muur van boven naar beneden van uit de hoek naar
het punt waar je gestopt bent met de randen.
Herhaal dit allemaal steeds in stukken van ongeveer 1 a 2 meter, tot dat de
hele wand gedaan is.
Het is verstandig om de muur te laten drogen en daarna nog 1 keer te rollen
zoals we net hebben aangeven. Je krijgt dan het mooiste resultaat.
Verwijder na het schilderen direct de tape, doe dit wel voorzichtig en met
beleid. Dan is de kans op beschadigingen het kleinst.
Beoordeel het eindresultaat pas de volgende dag, verflagen kunnen droog
aanvoelen maar de matheid en hoe egaal ze zijn is pas na 24 te beoordelen.
Ga ook niet "bijvlekken" dit geeft over het algemeen juist rare vlekken in het
eindresultaat. Beter totaal nog 1 extra laag dan bijvlekken.

Stap 5: Het eindresultaat
•
•

Plaats nadat alle afdekmaterialen en tape verwijderd zijn, voorzichtig de losse
dingen terug in je kamer.
Het eindresultaat, een mooie, fraaie nieuwe binnenmuur!
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