
HUIS BINNEN

Hoe vernis je een meubel 
met een gekleurde vernis?

VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je schuurpapier, een stofborstel, een 
afdekzeil, een niet-pluizende doek, afplaktape en ontvetter nodig.

Bescherm het grondoppervlak met een afdekzeil. Verwijder 
oude verf, vernis of beitslagen met schuurpapier. Start 
met een grove korrel en werk af met een fijnere korrel, 
P180-P220. Schuur steeds in de richting van de houtnerf. 

Maak het meubel stofvrij met een stofborstel. Dit is 
noodzakelijk om een goede hechting van de vernis te 
garanderen.

Ontvet het meubel met synthetische thinner. Breng de thinner 
aan met een niet pluizende doek, en laat goed drogen.
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GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

GRONDLAAG

Voor een mooi en egaal eindresultaat, breng één laag 
Xyladecor Primer Clear* aan met een borstel geschikt voor 
producten op solventbasis. Vergeet niet goed op te roeren. 
Laat de grondlaag minstens 24 uur drogen. 

Schuur na het drogen van de grondlaag licht op met schuur-
papier met een fijne korrel (P180-P220) en ontstof. 
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AFWERKINGSLAGEN

Wens je méér dan één kleur te gebruiken? Plak dan indien 
nodig een deel van het meubel af met afplaktape. 

Roer de vernis goed op, dit is belangrijk om glansverschillen 
te vermijden. 

Breng een eerste onverdunde laag Xyladecor Meubel Vernis 
aan met een borstel met synthetische haren.
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Voor het vernissen van een meubel met gekleurde vernis heb je 
nodig: Xyladecor Primer Clear*, Xyladecor Meubel Vernis in een 
kleur naar keuze, roerlatjes, een verfpotopener en verfborstels.



Geniet van je resultaat!

AFWERKINGSLAGEN VERVOLG

Na het aanbrengen van de eerste kleur, breng je op dezelfde 
manier de tweede kleur aan.   

Breng een tweede en eventueel een derde laag aan. Wacht 
ongeveer 6 uur tussen de lagen. 
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Gebruik een fijne, ronde borstel voor versieringen of details.4



Shoppinglist

VOORBEREIDING

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

 Schuurpapier korrel P180-P220

 Stofborstel

 Afdekzeil

 Niet-pluizende doek

 Afplaktape

 Ontvetter

 Xyladecor Primer Clear*

 Xyladecor Meubel Vernis

 Roerlatjes

 Verfpotopener

 Verfborstels

 Schuurpapier korrel P180-P220

Voor meer info www.xyladecor.be            0800-32.000

Xyladecor Meubel Vernis 
in een kleur naar keuze

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie


