Lambrisering verven

Lambrisering verven

Materialen

Gereedschap

Verf

Budget kwast plat beits 60mm
Verfaccessoireset 5-delig
Sencys rolmaat 5m
Sencys waterpas trapeze 60cm

Frogtape Multi-Surface schilderstape 41,1 m x
24 mm
Sencys afdekfolie 4 x 5m

https://bit.ly/35FE
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Stap 1: Hoogte van de lambrisering bepalen en aftekenen

Het lastigste aan een lambrisering verven, is het aftapen van een strakke horizontale lijn. Daarom raden we
aan om een laser waterpas te gebruiken. Een laser zet je in het midden van de kamer neer en geeft rondom
strakke kaarsrechte lijn. Heb je geen laser waterpas? Geen nood! Ook met een normale waterpas kan je een
rechte lijn aftekenen.

Bepaal eerst de hoogte waarop je de lambrisering wilt. Veel mensen houden een hoogte tussen de 110 en 1
cm aan. Een hogere lambrisering doet een ruimte kleiner lijken, een lagere kan kaal ogen.
Meet nu de hoogte af vanaf de grond en teken af.

Stap 2: Strakke lijn aftekenen en afplakken
Meet op verschillende plekken op de muur de hoogte van de lambrisering af en zet kleine streepjes. Tape
vervolgens de strakke lijn af met schilderstape.

Stap 3: Tape aandrukken

Je hebt nu met tape een strakke, rechte lijn op de muur staan. Druk de tape goed aan. Doe je dat niet, dan k
de verf er onder kruipen.

Stap 4: Vloer afdekken en vast tapen

Leg vervolgens het afdekplastic op de vloer en tape dit ook vast. Zo voorkom je dat de vloer vies wordt als je
lambrisering gaat verven.
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Stap 5: Bovenkant van de lambrisering verven

Daarna kan je beginnen met het verven van de lambrisering. Verf met een kwast een rand van ongeveer 10
onder de tape. Doe dit niet met een roller. Hiermee is de kans groter dat je over de tape heen verft namelijk

Stap 6: Rest van de lambrisering verven

Verf vervolgens de rest van de lambrisering met een roller. Zorg dat je altijd een keer horizontaal en vertica
over de muur gaat. Zo weet je zeker dat je alle stukken goed raakt en voorkom je strepen.

Stap 7: Tape verwijderen

Verwijder de verf direct nadat je klaar bent met verven. Wacht dus niet tot de verf droog is, omdat je dan ve
kan meetrekken bij het verwijderen van de tape. En zie daar: een lambrisering van verf door een strakke, re
lijn op je muur.
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