
Schilderen van muren 
 

a. Gebruiksaanwijzing 

Voordat u daadwerkelijk een lik verf op een muur smeert moeten er eerst een aantal andere 

dingen gebeuren. We zetten ze voor u op een rijtje: 

• De wand stof- en vetvrij maken. Dat kan met behulp van een doek en warm water met 

een klein beetje ammonia. 

• Ziet u dat de oude muurverflaag erg los zit, dan zult u die moeten verwijderen. Hierbij 

kunt u een plamuurmes gebruiken. 

• Om te komen tot een mooie strakke muur, raden wij aan om de hele muur na te lopen 

op gaten en scheuren. Gaten in de muur kunt u gemakkelijk opvullen met de hiervoor 

bestemde plamuur. Omdat plamuur krimpt zullen sommige gaten meerdere keren 

opgevuld  moeten worden. Teveel plamuur kan verwijderd worden met een heel fijn 

schuurpapiertje.  

• Het is van belang om te beoordelen met wat voor een soort ondergrond u te maken 

heeft. Zo kan het zijn dat de muren niet gemakkelijk vocht opnemen of dat ze juist een 

sterk zuigende werking hebben. Om hier achter te komen trekt u met een natte kwast 

een waterstreep over de muur. Is de streep na 4-5 minuten nog gewoon aanwezig, dan 

neemt de muur niet gemakkelijk vocht op. Wanneer de streep binnen 1-2 minuten 

volledig is verdwenen, dan heeft u te maken met een sterk zuigende ondergrond. In 

beide gevallen is het noodzakelijk dat u de muur voorbehandelt met voorstrijk. De 

voorstrijk zorgt ervoor dat de muurverf goed hecht op de muur. Het is mogelijk de 

voorstrijk te laten mengen in de kleur van de muurverf. 

• Wanneer u over de muur wrijft en er blijft een witte laag op uw hand achter, dan heeft u 

te maken met een muur die is behandeld met veegvast of witkalk. Deze poederlaag dient 

u goed te verwijderen, omdat anders de nieuwe muurverf geen kans krijgt om zich te 

hechten aan de muur. Dat doet u met een vochtige doek. Tijdens het schoonmaken van 

de muur, moet het spoelwater vaak verschoond worden. 

• Als u te maken heeft met vocht-, roest-, roet- of nicotineplekken is het aan te raden de 

muur eerst met isoleergrond te behandelen. Alleen dan worden de plekken niet opnieuw 

zichtbaar. Bij schimmelplekken maakt u gebruik van schimmelvreter. Nadat u de 

schimmelplekken heeft behandeld, moet u de muur goed schoon gemaakt worden met 

water. Bij vocht- of schimmelplekken is het raadzaam om na te gaan of de ruimte 

voldoende ventilatie heeft. Door dit, zo nodig, op te lossen kunnen nieuwe plekken 

worden voorkomen. 

• Met schilderstape plakt u tenslotte de andere muren, de vloer en het plafond af. Ook is 

het handig om schakelaars en stopcontacten te verwijderen of af te plakken.  

 

Als u alle voorbereidingen heeft voltooid, is het moment gekomen om de muren te gaan 

verven. Maar…. mocht u ook van plan zijn het plafond te doen, doe dat dan eerst! 

En gaat u aan de gang met structuurverf breng dit dan van boven naar beneden gelijkmatig 

en dik aan. Dit doet u met een blokkwast of een vachtroller. Binnen tien minuten moet de 

aangebrachte verf vervolgens behandeld worden met de structuurverfroller. Het is handig 

om dit met z’n tweeën te doen en wijs om in banen van vijftig centimeter te werken. 

 

 



Zodra u klaar bent met schilderen, verwijdert u met een vochtige doek de spetters van de 

vloer. Haal ook gelijk het schilderstape van de muren, vloer en plafond. Wanneer u daarmee 

namelijk te lang wacht bestaat de kans dat u stukken verf meetrekt. 

 

b. Onderhoud voor de huurder 

Als het binnen schilderwerk. 

 

c. Verantwoordelijkheid woonstichting 

Voor het verwijderen van behang(resten) kunt u kosteloos een stoomapparaat van de 

woonstichting gebruiken. 

 

d. Klachten en storingen 

Melden bij de woonstichting. 
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