Hoe schilder je een binnenmuur?
Schilderen doe je natuurlijk met verf.nl. Maar vaak krijgen we de vraag, hoe schilder je het beste een binnenmuur?
We leggen het je nu stap voor stap uit. Zoals bij elke klus begint het bij de ondergrond. Deze is van groot belang voor het
bepalen van de juiste verf. Zo maakt het uit of je een bakstenen, betonnen, gestucte of een houten muur gaat schilderen.
Kijk op verf.nl voor de juiste verf voor jouw ondergrond.

Dit heb je nodig
Muurverf
Emmer

Platte kwast
Spons

Vachtroller met beugel

Huishoudtrap

Schilderstape

Plamuurmes

Muurvuller

Roerhoutje
Acrylaatkit

Stucloper

Afdekfolie

Voorstrijk

Eventueel

Stap 1: Voorbereiding

Maak de ruimte zoveel mogelijk
vrij en dek je meubels af
met afdekfolie.

Dek eventueel de vloer
af met stucloper.

Stap 2: De muur reinigen & afplakken

Voordat we beginnen gaan
we eerst de muur goed reinigen.
Behalve als de ondergrond
nieuw is, dus bijvoorbeeld
net gestuct.

Een muur maak je schoon met
een emmer water met daarin
een ontvetter.

Plak daarna alles wat je niet wilt
schilderen af met tape.

Stap 3: Beschadigingen repareren

Belangrijk
Binnen er zijn er diverse factoren die effect
kunnen hebben op je schilderklus. Daarom is
het belangrijk om rekening te houden met:
Zitten er nog beschadigingen
of gaatjes in de muur? Zorg dan
dat je deze eerst repareert met
een geschikt vulmiddel en
een plamuurmes, voordat je
gaat schilderen.

Ook is het belangrijk om
eventuele naden in hoeken,
tussen kozijnen en muren of
tussen de muur en het plafond,
te dichten met kit.

• De binnentemperatuur; deze is idealiter tussen de
10 en 25 graden, waarbij de verwarming uitstaat.
•

Het licht; het beste kun je overdag
schilderen en naar het licht toe werken.

•

Ontvette en stofvrije muren.

Stap 4: Voorstrijk
12u.

laten drogen

Een onbehandelde muur,
dus een muur zonder verf,
kan zuigend zijn. Je kunt dit
vooraf makkelijk testen. Maak
de muur nat met
een spons of plantenspuit en
kijk wat er gebeurt:

Trekt het water snel in de ondergrond, dan is je muur zuigend.
Je moet dan één keer voorstrijkmiddel aanbrengen.
Laat dit minimaal 12 uur drogen.

Trekt het water langzaam
in de ondergrond of druppelt
het water er direct vanaf?
Dan is je muur niet zuigend.
Een voorstrijkmiddel is niet nodig.

Stap 5: Schilderen
1m2

Roer voordat je begint eerst
goed door de verf en giet
deze daarna in de bak.

Nat

in

Start aan de kant met de kleinste
oppervlakken, bijvoorbeeld naast
een raam of deur. Schilder
eerst de randen van een vlak
met een kleine roller en/of een
muurverfkwast.

Deel de muur op in denkbeeldige
vierkanten van ongeveer 1m².
Breng vervolgens voldoende
verf aan op de verfrol.

Bij nieuwe muren of het gebruik
van donkere kleuren is het
verstandig om een muur 2x te
schilderen om zeker te zijn van
een optimale dekking.

Expert Tip:
Als je klaar bent,
verwijder dan direct de tape om
beschadigingen te voorkomen.

1m2

Rol de verf uit in rechte en
horizontale banen tot de verf
gelijkmatig verdeeld is.

Nat

Zorg dat het voorgaande vlak nog
nat is als je het overlappende vlak
schildert en werk ‘nat in nat’.
Schilder elke muur ook in één
keer, zonder te pauzeren, om
kleurverschil te voorkomen.

Stap 6: Eindresultaat

Dit is het eindresultaat. Een mooi geschilderde binnenmuur.

Kijk voor meer video's en tips & tricks op verf.nl

Schilderen doe je met

Scan de
QR-code om
de video
te bekijken.

