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Voorwoord

INHOUD

Beste lezer,

Een magazine vol inspiratie, handige producten,
interviews en interessante oplossingen!
Een greep uit het magazine:

Of u nu een schilder bent of een allround
klusser; u zult streven naar het beste resultaat.
Uw opdrachtgever kan uiteenlopende wensen
hebben, waarbij wellicht soms prijs van belang
is en de andere keer duurzaamheid. Bouwmaat
helpt u hier graag bij en biedt altijd een oplossing
voor uw schilderklus. Daarnaast houden we u
graag op de hoogte van de ontwikkelingen op
schildergebied.
In deze ALLES Schilderen leest u allerlei
handige tips over verf, materialen en
werkwijzen. Hierin vindt u alles over
slimme artikelen, handige stappenplannen en interviews met andere
vakmannen. Op bouwmaat.nl kunt
u terecht voor extra informatie,
inspiratie- en instructievideo’s.
Dat is wat wij bedoelen met
ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN.
Veel lees- en kijkplezier!
Rob Klifman
Algemeen Directeur
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Ziet u dit logo op een pagina in ons magazine? Dan hebben
we op Bouwmaat.nl een korte, flitsende video van het product.
Hierin tonen we de belangrijkste kenmerken van het artikel.
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Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.bouwmaat.nl. Alle prijzen zijn
exclusief BTW. Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten.
Voor alle aanbiedingen geldt op=op. Bouwmaat is FSC® gecertificeerd voor het verkopen
van FSC® producten. Naast het vertrouwd contant en met pin betalen, is het nu ook
mogelijk om in de vestiging te betalen met uw creditcard.

07-03-17 11:18

4

ALLES SCHILDEREN

KIJKJE IN DE
KEUKEN VAN...
SIKKENS

Welke aspecten komen erbij kijken voordat een blik met verf wordt
afgevuld? Wordt er ook naar de levensduur van Sikkens bouwverven
gekeken? Bas Volders, Field Support Manager bij Sikkens Nederland,
vertelt hoe een nieuw soort verf tot stand komt en hoe belangrijk de
kwaliteit is, ook op lange termijn.

“Verf is aan de ene kant een heel eenvoudig product. In de basis bestaat het uit een aantal
componenten: een bindmiddel, wat als het ware de lijm is, de pigmenten die zorgen voor
de kleur en een oplosmiddel. Aan de andere kant is het een heel gevoelig product omdat
er chemicaliën in zitten”, vertelt Bas. Afhankelijk van welk type verf wordt gemaakt, worden
er nog hulpstoffen toegevoegd. De ingrediënten worden in een tank gemengd, waarna het
product wordt afgetapt. Maar voordat deze in het schap bij Bouwmaat staat, vinden er
uitgebreide kwaliteitscontroles plaats.
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MEER WETEN?

Kwaliteitscriteria, testen en bijstellen
Elke verf die door Sikkens wordt
gemaakt, wordt uitvoerig getest op
verschillende kwaliteitscriteria.
Bijvoorbeeld op viscositeit, maalfijnheid en kleurkracht. Bas: “De
viscositeit is in feite de dikte van
de verf. Bij de maalfijnheid kijken
we naar of het mengsel fijn genoeg
gemalen is. Als dat niet zo is, is de
verf heel grof en dat is bijvoorbeeld
voor een hoogglans niet wenselijk.”
Sikkens maakt zowel kleuren waarmee direct geschilderd kan worden,
als die geschikt zijn om te mengen.
“De kleuren die we voor de verfmengmachine maken, moeten ook
gecontroleerd worden op kleurkracht.
In elke pot verf moet de druppel zwart
die op een liter het kleureffect geeft,
hetzelfde effect hebben.” Waar nodig
worden er aanpassingen gedaan voor
een nog beter eindproduct.
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het met een idee. Ook wordt er
marktonderzoek gedaan om te
kijken of er behoefte aan het product
is. Als dit uitgewerkt is overleggen we
de technische mogelijkheden met de
afdeling R&D”. Bij het ontwikkelen
van een nieuwe verf worden ook
schilders betrokken.
“We nodigen regelmatig schilders
uit om te ervaren of we op de goede
weg zijn. Dat kan zijn op het moment
dat een product gereed is, maar
ook al eerder. Ook bekijken we zo
of de resultaten uit onze eigen tests
en marktonderzoek, op de juiste
manier zijn vertaald naar het nieuwe
product.” Schilders zijn een belangrijke groep bij de totstandkoming
van nieuwe verf. “De schilder gaat
het uiteindelijk verwerken, dus is
het belangrijk om hen er goed bij te
betrekken”, zo legt Bas uit.
Duurzame verf
Duurzaamheid is een actueel thema.
Op het gebied van verf kan dit op verschillende manieren bereikt worden.
Bijvoorbeeld door het maken van
verf op basis van duurzame grondstoffen. Sikkens benadert dit door
verfproducten te maken die lang
meegaan. Bas: “Consumenten zitten
niet te wachten op een schilder die
elke drie jaar op de stoep staat om
even iets bij te werken. Zij doen een
investering in hun pand en willen dat
het schilderwerk vervolgens weer tien
jaar meekan.”

Nieuwe verf ontwikkelen
Hoe komt Sikkens tot een nieuwe
verf? Bas: “In eerste instantie begint

KIJK OP BOUWMAAT.NL

BEKIJK de VIDEO
bouwmaat.nl/alles-schilderen

Het behouden van de kwaliteit van
duurzame verf is een grote uitdaging,
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SIKKENS RUBBOL BUITENLAK
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1) Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

zo vertelt Bas. “Een wat oudere verf
moet dezelfde eigenschappen hebben als een verse. Daar zit een groot
deel van de uitdaging. Hoe zorgen
we ervoor dat een verf een duurzaam
bindmiddel met een lange levensduur
bevat, ook anderhalf jaar op de plank
kan staan en dan nog steeds een
mooie vloei, vulling, goede droging
en topglans heeft? We geven al deze
kenmerken aan de verf door het toevoegen van verschillende stoffen.”

gekeken wordt naar de weersinvloeden op de verf. Een toevoeging
van een half procent kan al een negatief effect hebben op de duurzaamheid van het product. In dat opzicht
is het evenwicht van de chemicaliën
heel broos. We nemen dan ook de tijd
om alles te testen. Het kan soms wel
jaren duren voordat je een definitief
antwoord hebt.” Op het moment dat
de verf bij Bouwmaat in het schap
staat, is er dus al een heel traject
aan vooraf gegaan!

Door het testen van de werking van
de toegevoegde stoffen zorgt Sikkens
voor een solide kwaliteit. Bas: “Het
is te testen in een snelverwerkingsapparaat, maar ook door de verf op
proefstukken te zetten en te volgen
wat het effect is op lange termijn.
Dit doen we in een testveld, waarbij
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FEITEN & CIJFERS
MEERDERHEID VAN DE NEDERLANDERS
VINDT EEN SCHILDER RONDOM HET
HUIS ALTIJD VEEL GEDOE,
4% VINDT HET JUIST GEZELLIG

43.000

7.4

PROFESSIONELE
SCHILDERS EN
METAALSPUITERS

Is het cijfer dat
consumenten
gemiddeld geven
voor de kwaliteit en
klantvriendelijkheid
van de schilder

zijn er actief in Nederland

€1500-

BETALEN CONSUMENTEN
GEMIDDELD VOOR HET SCHILDEREN VAN EEN TUSSENWONING
DOOR EEN SCHILDERSBEDRIJF

Het plantje ‘vlas’ – waarvan verf wordt
gemaakt – wordt o.a. op Schiphol
gebruikt, omdat het ook vogels weert

ER IS 52 TON VERF NODIG OM DE EIFFELTOREN TE
SCHILDEREN, DAT GEBEURT IEDERE 7 JAAR

Vlas

52.000 KG

Van Utrecht

Naar Hong Kong*
*op de fiets

Van alle schildertapes verkoopt Bouwmaat
meer dan 300.000 rollen per jaar, bij elkaar
is dat zo´n 15 miljoen meter!

DE LANGSTE
0292017 BOUW [P04_07] new.indd 4

7%
van de schilders
en metaalspuiters
in Nederland is
een vrouw

28%
Bij 28% van de woningen
in Nederland is (dringend)
onderhoud aan
schilderwerk nodig

De langste ladder in de wereld is gemaakt
van hout en is 41,16 meter lang
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We zijn het er allemaal over eens: schilderen is en blijft een mooi
vak. Het is een beroep waar de schilder zelf maar al te graag over
praat. Zeker wanneer er een ‘oude rot’ naast een ‘jonge hond’
gezet wordt, gebeurt er iets bijzonders.
We nodigden schilders Erik Rokebrand (50) en Marcin Lewczuk (27) uit bij Bouwmaat
Hilversum om van gedachten te wisselen. Wat maakt iemand eigenlijk een goede
schilder? Hoe belangrijk is productkennis? Wat volgde, was een bevlogen gesprek
vol goed advies.
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KIJK OP BOUWMAAT.NL

Naam:
Erik Rokebrand
Bedrijf:
Rokebrand Schilders
Werkt sinds: 1999 als professional
Belangrijkste leermoment: “Het
belangrijkste wat ik de afgelopen jaren
heb geleerd is dat je boven alles een
goed gevoel moet hebben over hetgeen
je doet. Dit zorgt voor een beter eindresultaat en voor mooiere klussen.”
Mooiste klus: “De volledige renovatie
van een groot hoekpand op de Mariaplaats 3-5 in Utrecht. Deze had ik
volledig in mijn beheer. Het houtsnijwerk, de voegen, de profielen en het
schilderwerk, alles is weer als nieuw.”

Naam:
Marcin Lewczuk
Bedrijf:
DHM Renovatie
Werkt sinds: 2009 als professional
Belangrijkste leermoment:
“Het belangrijkste wat ik de afgelopen
jaren heb geleerd, is dat je nooit de kwaliteit van je werk uit het oog mag verliezen.
Het gaat niet om snel schilderen maar om
het resultaat op de lange termijn.”
Mooiste klus: “Het schilderen van
een kantoorpand in Aalsmeer. Door de
aanwezige schilderkunst op de muren,
was het een erg bijzondere plek om
te werken.”

Zowel Erik als Marcin zijn veel
geziene gasten bij de Bouwmaat in
Hilversum. De twee ontmoeten elkaar
vandaag aan de voor hen bekende
koffietafel van deze vestiging. We
hebben te maken met twee ondernemers, die na hun opleiding vrijwel
direct voor zichzelf begonnen. Erik
startte zijn bedrijf 18 jaar geleden,
Marcin is 7 jaar eigen baas en 8 jaar

schilder. Erik: “Mijn ervaring heb ik
eigenlijk allemaal in de praktijk opgedaan. Gewoon door het te gaan doen
en dingen te ondervinden.” Marcin
kijkt met enig ontzag naar zijn oudere
collega: “Ik geloof dat je alleen maar
een goede schilder kunt worden
door ervaring.”
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Slim schuren,
beter resultaat.

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een perfect eindresultaat! Of het nu gaat om een
grondige of eenvoudige schuurklus, schuren op hout, metaal of pleisterwerk, ... voor elke job
heeft 3M de oplossing om effectief, comfortabel en nauwkeurig te schuren.
VOUW

ROL

VORM

TWIST

Veel hoekjes, kantjes en rondingen?
Geen probleem! 3M™ Ultra Flexibele
Schuurvellen volgen elke vorm en bieden
u een geheel nieuwe schuurervaring.
De nieuwe innovatieve onderlaag van
polyurethaan is uiterst flexibel en duur
zaam. Zonder kreuken of scheuren!
GAAT

WATER
BESTENDIG

0292017 BOUW [P08_11] new.indd 3
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LANGER MEE

Naast Ultra flexibele schuurvellen
heeft 3M ook de klassieke schuur
vellen en -rollen in huis. Voeg daar
bij ons assortiment 3M™ producten
voor het behandelen van pleister
werk, en u kunt elke job aan!
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Aandacht voor lange termijn
Ervaring is belangrijk. Maar wat
maakt dan precies dat iemand een
goede schilder is? Marcin: “Ik denk
dat een goede schilder altijd kijkt
naar kwaliteit, ook op de lange
termijn. Het werk moet er niet alleen
goed uitzien als je klaar bent met een
klus. Als je acht jaar later terugkomt,
moet de verf er ook nog goed op
zitten. Een goede schilder besteedt
daarom veel aandacht aan de ondergrond zoals ontvetten, schoonmaken, schuren, gronden enz.”. “Ik ben
zo blij dat je dat zegt”, reageert Erik.
“Ik zie namelijk vaak bij jongere schilders dat ze zich echt alleen maar met
het schilderwerk willen bezighouden.
Ik leg ze altijd uit dat de laatste laag
misschien wel het minst belangrijk
is. Het begint allemaal daarvoor. Probeer eerst die onderlaag maar eens
goed te krijgen, daar moet je veel
aandacht aan schenken. Pas daarna
komt het schilderen.”

hout.” Marcin vult aan: “Ik probeer
ook altijd aan klanten uit te leggen
dat schilderen meer is dan dingen
glanzend maken. Ik vertel dat ze me
nog jaren dankbaar zullen zijn voor
de tijd die ik stop in de voorbereiding. Ik merk gelukkig dat steeds
meer mensen dat begrijpen.”
Goede productkennis is essentieel
Erik heeft op het gebied van vakmanschap nog een welgemeend advies
aan zijn jongere collega: “Toon inzet,
wees leergierig en houd je productkennis op peil. Begrijp wat je doet
en welk effect je productkeuze heeft
op je werk. Ik ben zelf jaren op zoek
geweest naar de voor mij ideale
combinatie van producten.” Marcin:
“Dat is een goede tip. Ik maak zelf
eerlijk gezegd te weinig tijd om alle
folders door te lopen. Zelf leer ik veel
via YouTube. Technieken die ik daar
zie, oefen ik in mijn eigen garage.
Ook kom ik hier bij Bouwmaat steeds

“Een goede schilder besteedt veel
aandacht aan de ondergrond”
Kwaliteit leren te verkopen
Een goede voorbereiding en aandacht voor de lange termijn vinden
beide schilders van belang. Deze
kwaliteit blijkt soms wel moeilijk te
verkopen, omdat de klant niet altijd
ziet wat je aan voorbereiding doet.
Erik: “Op het moment dat ik de deur
uitstap, ziet het werk er hetzelfde
uit als bij iemand die geen aandacht
schenkt aan het veredelen van het

0292017 BOUW [P08_11] new.indd 4

innovaties tegen die ik kan gebruiken. Denk hierbij aan demo’s tijdens
de vakavonden die regelmatig door
Bouwmaat worden georganiseerd.
Zo word ik elke dag een beetje beter
in mijn vak.”
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DEUR
SCHILDEREN
LAKKEN IN 4 STAPPEN

Het gebruik van het juiste verfsysteem, voorbehandelen van de
ondergrond en gebruik van de juiste gereedschappen zorgt voor
een mooi strak eindresultaat. Een resultaat waarop u garantie
kunt geven aan uw klanten.
Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:
1. Voorbereiden van het schilderwerk, reinigen en ontvetten
2. Schuren en mogelijk oude verflagen verwijderen
3. Aanbrengen van de grondverf
4. Aflakken

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-schilderen

Zorg voor een goed geventileerde ruimte (maar zonder tocht) en een temperatuur
van rond de 20°C.

Tip
0292017 BOUW [P12_15] new.indd 1

MET DE ALCOHOLTEST KAN GETEST WORDEN
OF DE ONDERLAAG WATERGEDRAGEN IS.
WATERGEDRAGEN VERF ZAL NAMELIJK
OPLOSSEN DOOR DE ALCOHOL
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STAP 1

VOORBEREIDING: REINIGEN EN ONTVETTEN
Dek de ondergrond eerst af met afdekvlies. Deze is licht absorberend en laat
geen verf/vocht door. Zo voorkomt u verfspatten op de ondergrond en laat u
een schoon project achter bij uw klant.
Het lakken van een deur vraagt om een goede voorbehandeling. Een verfsysteem is zo sterk als de zwakste schakel. Zorg dus dat de grondlaag in
orde is. De ondergrond moet schoon, vetvrij én droog zijn. Gebruik hiervoor
de verfreiniger Universol zodat de grondverf goed kan hechten. Ontvet
vooral het gebied rond de deurklink, omdat daar het meeste huidcontact is.

STAP 2

SCHUREN EN OUDE VERFLAGEN VERWIJDEREN
Tijdens de voorbereiding is het belangrijk de staat van het schilderwerk
goed te inspecteren. Als deze in slechte conditie is, dan kan het nodig zijn
om de oude lagen te verwijderen en het hout kaal te maken.
Schilderwerk in goede conditie hoeft alleen licht opgeschuurd te worden
en afgelakt.

SCHUREN EN HECHTING VERGROTEN
De ondergrond moet goed geschuurd worden om de verf te laten hechten.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Festool vlakschuurmachine met
stofafzuiging. Verwijder daarna het stof met de Prochemo kleefdoek.

Tip SCHUURTIP
Gebruik schuurpapier met de juiste
korrelgrootte. De korrel van het
schuurpapier wordt aangeduid met
een P-nummer. Hoe lager de P,
hoe grover het schuurpapier is.
Hoe dichter bij de eindlaag, hoe fijner
het schuurpapier. Voor het verwijderen van oude verflagen of het kaalschuren van het hout gebruikt u korrel
P150-P180. Wanneer u schuurpapier

0292017 BOUW [P12_15] new.indd 2

grover dan P220 gebruikt, moet het
oppervlakte gevliesd worden.
Voor de eindlaag volstaat een
schuurpapier met korrel P320-P360.
Schuur met de houtnerf mee, zodat
er geen schuurkrassen zichtbaar
blijven. Iedere verflaag moet opnieuw
worden geschuurd en schoongemaakt, voor optimale hechting.

07-03-17 11:22

14

ALLES SCHILDEREN

STAP 3

AANBRENGEN VAN DE VERFLAGEN
Nu kan worden gestart met het gronden, de basis voor het lakken. Test vooraf
welke verf er op de ondergrond is toegepast. Een onderlaag op terpentinebasis
die wordt afgelakt met watergedragen verf, moet eerst goed gematteerd
worden met heel fijn schuurpapier. Verf op basis van oplosmiddel heeft
namelijk een grote oppervlaktespanning en verf op waterbasis een lage
oppervlaktespanning. Door te gaan schuren, brengt u de spanningen
naar elkaar toe.
Voor de deur is gebruik gemaakt van de Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer
wit. Deze watergedragen primer dekt uitstekend en is snel droog. De verf
is naast oplossingsarm ook geurarm, waardoor het minder overlast geeft bij
uw klant. Als schilderwerk in goede conditie verkeert en er geen grote kleurwijziging is, dan is gronden niet noodzakelijk. U kunt dan volstaan met het matteren van de bestaande laklaag en het aanbrengen van een nieuwe eindlaag.

STAP 4
AFLAKKEN

Voor het aflakken wordt de grondlaag opgeschuurd (grofte schuurpapier
P220-P320) en gereinigd. Voor een mooi eindresultaat brengt u twee aflaklagen
aan met de Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin Lak dekkend. Deze verf wordt
bij Bouwmaat in de juiste kleur gemengd. Schuur het oppervlak tussen twee
aflaklagen licht op met fijne vlies.
Allereerst schildert u de inkepingen met de Meesterhand Aqua patentpuntkwast of Anza Platinum Aqua kwast. Met de Anza Antex of Meesterhand
microvezel roller werkt u in verticale richting (van boven naar beneden) en rolt u
de verf daarna horizontaal uit. Zo verdeelt de verf het beste en krijgt u een strak
resultaat zonder strepen.
Watergedragen verf droogt erg snel. Om geen strepen te krijgen moet er dus
snel nat in nat geschilderd worden. Dit is mogelijk met de microvezel roller,
omdat deze meer verf opneemt. Na 8 uur is de lak droog.

BEWAARTIP
Heeft u de roller/kwast de volgende
dag weer nodig? Gebruik hiervoor
Store & Go. Hiermee worden de kwasten door een speciale gel in topconditie
gehouden. Bij de volgende schilderbeurt volstaat het om de kwast of roller
af te strijken en daarna met een doek
schoon te maken. U kunt gelijk
weer verder schilderen.

Tip

0292017 BOUW [P12_15] new.indd 3
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Schilderskleding
Afdekvlies
spuitflacon 650 ml
Ontvetter Universol,
met stofafzuiging
Festool schuurmachine
en 240
Festool schuurpapier 180
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Meesterhand mi
Bouwmaat strijkvat

BOODSCHAPPEN
LIJSTJE

Inzetpot strijkvat
verfrooster

LAKPROJECT

to primer
Sikkens Rubbol BL Rezis
to lak
Sikkens Rubbol BL Rezis

WIST U DAT?
Lichte kleuren
Een lichte kleur neemt minder warmte op dan een donkere kleur, wat de levensduur
van het kozijn positief beinvloedt. Gebruik/adviseer daarom bij voorkeur lichte
kleuren (met name buiten) op houten ondergronden op het zonnige zuiden.

Tip

DE JUISTE PRIMER

Goede primer zorgt voor een goede
vulling en hechting op onbehandeld
of kaal hout en bestaande verflagen.
Daarnaast worden vuile deeltjes tegengehouden die anders in de afwerklaag
terecht kunnen komen.
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Gebruik de juiste kleur primer:
wit voor lichte kleuren en grijs voor
donkere kleuren. Of laat de verf in de
uiteindelijke kleur mengen, dan dekt
de eindlaag beter.

MICROVEZEL
TOT WEL 6X...

Gebruik bij voorkeur een brede
microvezel roller. Deze neemt
meer verf op dan een viltroller.
Tot wel 6x haar eigen volume aan
vloeistof. Dit is ideaal voor watergedragen verf die snel droogt.
Zo kunt u nat in nat rollen en hoeft
u niet te corrigeren tijdens het
drogingsproces.

HOE VERWIJDERT U BIJ EEN
NIEUWE ROLLER DE PLUISJES?
DOOR HEM DE EERSTE KEER
IN KOUD WATER TE WASSEN

07-03-17 11:22
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Om het beste eindresultaat te
kunnen leveren, is het belangrijk
om te werken met de juiste kwast
of roller. Dit zorgt er ook voor dat
de verf efficiënt wordt gebruikt.
Door het uitgebreide en innovatieve
assortiment van ANZA, heeft
Bouwmaat voor elke schilderklus
een geschikte kwast of roller.
Dat is wat Bouwmaat bedoelt
met ‘alles voor slimmer bouwen’.

BOUWMAAT ADV IS
ANZA KWASTEN
Bouwmaat verkoopt ANZA kwasten voor zowel acryl (watergedragen) als alkyd
(verdunbaar met oplosmiddel) verven:

De ANZA Diamond Classic (alkyd) heeft een geverniste houten steel
en bevat een mix van varkenshaar en synthetische vezels. Dit zorgt voor een
goede verfopname en dekking.
De ANZA Titanium (alkyd) bestaat uit een mix van synthetische vezels
in een rvs/inox bus. Deze is volgekit, zodat er geen vloeistof onder de bus kan
komen. De kwast heeft een prima verfopname, perfecte dekking en levert steeds
de juiste laagdikte.
De ANZA Platinum (acryl & alkyd) is de beste keuze als het gaat om
een perfect eindresultaat en hoge capaciteit. Het ontwerp met synthetische
vezels voorzien van softgrip kenmerkt zich door de ergonomische vormgeving.
Er zijn diverse gripzones en de knik zorgt voor een betere balans.
De ANZA Platinum Aqua (acryl) is voorzien van een mix van
synthetische vezels en heeft een hoge verfopname. Dit geeft een prachtig
eindresultaat.
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De rollers van ANZA onderscheiden
zich door hun unieke vachten.
Ze hebben een hoge verfopname,
spatten nauwelijks en pluizen niet.
Door de afgeronde kanten ontstaat
er geen baanvorming.
Daarnaast glijdt de roller door het
gepatenteerde rolmechanisme niet
uit in de verf en is er geen zwarte
uitloop.

V ISEERT
ANZA ROLLERS
Bouwmaat verkoopt voor elke ondergrond de juiste roller:

De witte ANZA Antex microvezel vachtroller voor een
gladde ondergrond is bijzonder geschikt voor (2-componenten)
watergedragen lakken. Als de ondergrond van een goede primer
voorzien is, geeft deze roller een resultaat alsof het gespoten is.

De groene ANZA Micmex verfroller met een
vacht van microvezel (hoge verfopname) en polyester (houdt
de vacht open) is zeer geschikt voor wanden met een medium
ondergrond (bv. spack). De Micmex met 18 mm pool hoogte
geeft een gladder resultaat dan veel vachten met een
12 mm pool.

De roze ANZA Wistex is de juiste roller voor een prachtig
resultaat op een grove ondergrond (bv. spachtelputz). De draden
in de vacht bestaan uit vier verschillende materialen, waardoor
het mogelijk is om met een langere poolhoogte te werken, tot
zelfs 22 mm. Zelfs deze hoge vacht zakt niet in.

,
BEKIJK de DEMO VIDEO S
bouwmaat.nl/alles-schilderen
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BOUWMAAT

ADVISEERT
209

208

244

305

246

210

KIP-TAPES

Tip

Iedere ondergrond en verf vraag om een specifieke afplaktape.

Voor een goede hechting
moet de ondergrond droog,
stof- en vetvrij zijn.

Om een optimaal resultaat te bereiken is het belangrijk dat de tapes op de juiste
manier worden toegepast. De tapes dienen binnen een temperatuurbereik van +5°C
tot +40°C te worden verwerkt. Bij hogere temperaturen neemt in het algemeen de
kleverigheid toe en de kleefkracht af. Daalt de temperatuur, dan neemt de kleverigheid
af en de kleefkracht toe, maar alleen in een gemiddeld temperatuurbereik van
ca. 18°C tot 25°C. Te koude of warme taperollen moeten daarom voor de verwerking
aan een normale omgevingstemperatuur (optimaal ca. +15°C tot +30°C) worden
aangepast.
Wanneer de tape moet worden verwijderd mag het niet te koud zijn (optimaal >5°C),
omdat de tapes anders moeilijker loslaten en er resten kunnen achterblijven.

Bekijk deze op
bouwmaat.nl/alles-schilderen

Er zijn diverse soorten Kip-tapes bij Bouwmaat verkrijgbaar
om een strak eindresultaat mee te bereiken. Hieronder een
greep uit het grote assortiment:

WASHI-TEC®

KIP-tapes

Eigenschap
en toepassing

INZETDUUR
BINNEN

INZETDUUR
BUITEN

TEMPERATUUR
BESTENDIGHEID

KLEEFKRACHT

244 Extra Strong

6 maanden

5 maanden

tot 100 °C

2,1 N/10 mm

Veeleisende situaties. Vochtbestendig,
zeer sterk en scheurvast

208 Premium Plus

6 maanden

3 maanden

tot 120 °C

1,6 N/10 mm

Scherpste verfranden.
Langdurig inzetbaar

246 Kwetsbaar

3 maanden

3 maanden

tot 80 °C

1,34 N/10 mm

Gevoelige ondergronden. UV bestendig

209 Behang

5 maanden

X

tot 60 °C

0,8 N/10 mm

Kwetsbare ondergronden,
zoals behang of papier

305 Masking Tape

5 dagen

X

tot 60 °C

2,2 N/10 mm

Kortstondige afdekwerkzaamheden op
gladde ondergronden

210 Duoband

6 weken

6 weken

tot 40 °C

2,4 N/10 mm

Dubbelzijdige tape; aanbrengen
van afdekmateriaal
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BENT U
ONLINE
VINDBAAR?
Het vakmanprofiel op
Allesvoorslimmerbouwen.nl zorgt voor een
goede vindbaarheid op Kluswebsite.nl, in
Google en draagt bij aan uw online reputatie
en betrouwbaarheid. Opdrachtgevers kiezen
eerder een vakman die zich online goed weet
te presenteren. Het is belangrijk om goede
klantbeoordelingen te krijgen en uitgevoerde
opdrachten te tonen op uw profiel.

KIJK OP BOUWMAAT.NL

19

Allesvoorslimmerbouwen is het platform voor de vakman
die voorop loopt. Bedrijven met een geldige Kamer van
Koophandel inschrijving reageren er gratis op aangeboden
opdrachten. Maak een profiel aan op Allesvoorslimmerbouwen.nl en reageer direct op opdrachten. Uw profiel
is direct zichtbaar op Kluswebsite.nl, hèt platform waar
opdrachtgevers vakmannen zoeken èn vinden.

EEN GOED VINDBAAR PROFIEL
• Zorg voor een volledige
omschrijving van uzelf, uw bedrijf
en uw specialisaties
• Plaats een profielfoto, u bent
dan direct zichtbaar in de
vakmannengids
• Plaats een logo van uw bedrijf
• Vul uw eigen website in
• Vraag beoordelingen aan voor
een betrouwbaar profiel
REAGEREN OP EEN
OPDRACHTGEVER?
• Stel uzelf en uw bedrijf voor
• Benoem waar u op reageert
• Stel inhoudelijke vragen
(een vraag nodigt uit op antwoord)
• Sluit vervolgens af met
uw naam en telefoonnummer
EEN GOEDE BEOORDELING
ZORGT VOOR MEER WERK
Een overzichtelijk profiel en goede
unieke reacties zijn erg belangrijk
om opdrachten binnen te halen en
een goede beoordeling te ontvangen.

• Zorg dat de wens/opdracht en
toekomstige uitvoering op elkaar
zijn afgestemd
• Maak een overzichtelijke offerte
• Zorg dat u communicatief vaardig
bent. Let op uw eigen presentatie
• Nabellen van de offerte geeft
een goede indruk
• Kom op tijd en werk netjes
• Dek alles zorgvuldig af en ruim
de rommel op na iedere werkdag
• Maak voor en na de klus foto’s,
en toon die bij de beoordeling
op uw profiel
• Denk aan de aftersales,
bijvoorbeeld onderhoudsadvies,
onderhoudsafspraken en dus
aan extra werk

MEEST BELANGRIJK;
DURF TE VRAGEN!
Vraag de klant uw werk te
beoordelen. Dit zorgt ervoor
dat u een goede marge kan
vragen voor al uw werk!

OP ZOEK NAAR MEER WERK EN TEVREDEN KLANTEN?
Ga dan direct naar allesvoorslimmerbouwen.nl en benut de
voordelen van Alles voor slimmer bouwen van Bouwmaat.
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Stofvrij werken met Festool.

De stofzuiger in SYSTAINER ideaal voor de schilder.
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Compact, licht, mobiel: De CLEANTEC CTL SYS combineert alle voordelen van
de Festool SYSTAINERS en mobiele stofzuigers. Perfect geïntegreerd in het
Festool systeem voor maximale mobiliteit en flexibiliteit. Eenvoudig in gebruik
en extreem stil (67 dB). Daarnaast zuigt de CTL SYS extreem goed af waardoor

Gereedschap voor het beste resultaat

u tijdens uw werkzaamheden veilig en stofvrij kunt werken. De CTL SYS
draagt dus niet alleen bij aan een hoge klanttevredenheid, maar ook voor de
bescherming van uw gezond. Precies zoals u dat van Festool mag verwachten.
En uw klanten van u. De stofzuiger in SYSTAINER.

Werken met Festool =
3 JAAR geen extra kosten!
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Het is voor u als vakman erg belangrijk om tijdens het
schuren van oppervlakken stofvrij te werken. Fijnstof is
enorm schadelijk voor uw gezondheid en kan op lange termijn
voor ernstige klachten zorgen. Door te werken met kwalitatief
goede materialen voorkomt u dat u wordt blootgesteld aan
fijnstof. Het voorkomen van schade is echt van levensbelang,
want het genezen ervan is simpelweg niet mogelijk.

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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STOFVRIJ
WERKEN

‘Sluipmoordenaar’
Kortademigheid, benauwdheid, een
verhoogde kans op ziektes als stoflongen, tuberculose en kanker. Het zijn
slechts enkele van de zware gezondheidsklachten die door langdurige
blootstelling aan fijnstof kunnen
ontstaan. Fijnstof ontstaat bij het
bewerken van diverse materialen.
Bij het schuren van (hard)hout ontstaat
bijvoorbeeld het schadelijke houtstof.
Fijnstof is vaak niet eens met het blote
oog zichtbaar, waardoor het met recht
een ‘sluipmoordenaar’ genoemd wordt.
De gevolgen ervan kunnen dodelijk
zijn. Genezing van klachten die zijn
ontstaan doordat fijnstof diep in de
longen terecht kwam, is namelijk vaak
niet mogelijk. Jaarlijks overlijden 1.200
mensen aan de gevolgen van deze
klachten. Het is dan ook niet voor niets
dat onderzoeksinstituut TNO samen
met fabrikanten van apparatuur zoals
schuurmachines of afzuiginstallaties,
continu onderzoek doet naar hoe er
beter, slimmer en vooral gezonder
kan worden gewerkt.

EEN MUST VOOR
DE GEZONDHEID!

het stof te zorgen. Veeg nooit het
stof weg, dit zorgt ervoor dat het juist
weer in de lucht gaat ‘zweven’ en later
alsnog neerdaalt. Stofvrij werken zorgt
ook voor tevreden klanten, omdat zij
minder hoeven schoon te maken na
oplevering van uw klus.

Inspectie en boetes
Stofvrij werken is niet vrijblijvend.
De inspectie van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), controleert al langer actief of
er op bouwplaatsen stofvrij gewerkt
wordt. Boetes die deze inspectie
uitdeelt, kunnen oplopen tot wel
€ 18.000,-. Niet alleen werkgevers,
maar ook individuele werknemers
kunnen beboet worden. Beide partijen
zijn dus verantwoordelijk voor een
gezonde, stofvrije arbeidsomgeving.

Stofvrij schilderen

KWARTSSTOF
IN DE LUCHT
IN MG/M3

OPMERKING

ZAGEN

Circa 15

200 x te veel

FREZEN (SLEUVEN)

Circa 15

200 x te veel

BOREN

Circa 2,5

33 x te veel

SCHUREN EN SLIJPEN (VLAKKEN)

Circa 15

200 x te veel

ACTIVITEIT
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Stofvrij werken is niet alleen een must
voor uw gezondheid, het verbetert ook
de omstandigheden waarin u werkt.
Wanneer stof direct wordt afgezogen,
vergroot dit bijvoorbeeld het zicht op
uw werk. Bij het schilderen van hout is
een stofvrije omgeving een voorwaarde om voor een goede afwerking te
kunnen zorgen. Wanneer er eerst geschuurd wordt over eerdere verflagen,
is het dan ook van groot belang om
direct voor een goede afzuiging van

Er lijken dus genoeg redenen te zijn om
stofvrij te werken. In het verleden werd
er vaak niet (volledig) stofvrij gewerkt,
terwijl een gezonde en veilige werkomgeving op de eerste plaats zou moeten
staan. Met het juiste materiaal is stofvrij
werken nu gelukkig goed mogelijk.
Bouwmaat adviseert u graag op dit
gebied.
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KIP WASHI-TEC

®

VOOR EEN MESSCHERP RESULTAAT
www.kip-tape.com
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SLIMME
ARTIKELEN

Speciaal voor deze ALLES
Schilderen is er een selectie
van een aantal handige
producten uit ons brede
assortiment gemaakt. Zo
zorgen we ervoor dat u
nog slimmer kunt werken!

GO! Paint Clean & Go
Snel en makkelijk
reinigen van kwasten
Het reinigen van kwasten kost veel tijd.
Met de Clean and Go is dat verleden
tijd. Vul het blik met water, Go!Paint
Brush Cleaner of terpetine, afhankelijk
van het type verf. Door vervolgens de
kwast ongeveer 20 seconden stevig
over de zeef te strijken, wordt de kwast
sneller en dieper schoon. De verfdeeltjes worden onder de zeef in de zak
opgevangen. Daardoor kan de schoonmaakvloeistof langer gebruikt blijven.
Zo bespaart u geld, tijd en het milieu.
En wat werkt er nou fijner dan een vaak
gebruikte, goed onderhouden verfkwast?

,
BEKIJK de VIDEO S
bouwmaat.nl/alles-schilderen

Zwaluw Acryl Wet on Wet

ANZA Platinum Precision
Deze kwast is speciaal ontworpen
voor de vakman die alleen genoegen neemt met de beste kwaliteit en
een perfect eindresultaat. Door zijn
driehoekige vorm is de ‘Precision’
uitermate geschikt voor nauwkeurig
vakwerk op de kleine oppervlakken en
het afwerken van scherpe hoeken. De
TriTech™ technologie zorgt voor strakke
rechte lijnen, hoeken en details. Met zijn
synthetische haren van topkwaliteit is
de kwast geschikt voor alle binnen en
buiten schilderklussen. Anza Platinum
Precision kan voor zowel acryl en alkyd
verven worden gebruikt en valt op door
zijn ergonomisch ontwerp.
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Moet een snelle reparatie direct
overschilderbaar zijn? Dan is Zwaluw
Acryl Wet on Wet de juiste keuze. Deze
hoogwaardige acrylaatkit is speciaal
ontwikkeld om nat in nat overschilderd
te worden met zowel acryl als alkyd
verven. De UCA®-technologie garandeert een uitstekende verdraagzaamheid tussen kit en verf.

Zo kunnen aansluitvoegen, naden,
scheuren en kieren eenvoudig in één
dag afgedicht en geschilderd worden.
De kit hecht op de meeste, zelfs
vochtige ondergronden perfect zonder
primer. De samenstelling van de kit
beperkt tevens de kans op craquelé en
verkleuring van de verflaag.

WET ON
WET

07-03-17 11:27
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GEBRUIK
Binnen

Buiten

KLEUR
Alle

Lichte
kleuren

SCHROBKLASSE
(DIN 13300)

GLANSGRAAD
Wit

Extra
mat

•

Mat

Zijdeglans

Klasse 1

UNITEX 1515 MAT

•

•

•

UNITEX 2525 MAT

•

•

•

UNITEX 2525 SATIN

•

•

•

UNITEX 4040

•

•

•

UNICLEAN 7070 MAT

•

•

•

FAÇADE MAT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FAÇADE MAT SB

•

•
•

•

Klasse2

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

PLAFOCRYL

•

•

•

•

ISOTEX MAT

•

•

•

•

SPACKTEX 3535 MAT

•

•

•

•

•

ALPHA PROJECTTEX

•

•

•

•

•

ALPHATEX SF

•

ALPHATEX IQ

•

LATEX

•

DUBBELDEKKER

•

•

•

•

•

•

Extreem
reinigbaar

•

SOLODEK MAT

•

Klasse 3

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

1) Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode
2) Droogtijd bij 20-23°C. en relatieve vochtigheid (RV) 65%
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BOUWMAAT
MUURVERF
WIJZER
EIGENSCHAPPEN
Verbruik 1)
m2/liter

Droogtijd 2)
uur

Overschilderbaar
na uur

•

7

4

6

•

9

2

4 tot 6

•

•

9

2

4 tot 6

•

•

8

2

4 tot 6

8

2

6

Extra dekking

Verspuitbaar

Lange open tijd

Weerbestendig
open tijd

•

Vochtige ruimte

Isolerend

•

•

•

•

•

9

2

6

n.v.t.

•

5

2

6

9

2

6

7

2

6

8

2

24

7

2

6

•

8

1

5

•

10

1

4

9 tot 11

2

6

6 tot 8

2

6

8 tot 10

2

6

•
•

•

•
•

•

n.v.t.

•
•

•

•
•

•
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SPS MUURVERVEN

VOOR ELKE WAND DE JUISTE OPLOSSING

SPS is al ruim veertig jaar een belangrijke producent en aanbieder
van muurverven, lakken en sierpleisters. Voor zowel de professionele
schilder, doe-het-zelver als de industriële markt biedt SPS altijd de
juiste keuze. Naast verf biedt het bedrijf voor nagenoeg elke ondergrond voorbehandelingsproducten aan. Hiermee worden een te sterke
zuiging, poreusheid, verontreiniging en andere slechte eigenschappen
die de verf kunnen beïnvloeden weggenomen, waardoor deze optimaal verwerkt kan worden. Bouwmaat heeft een ruim assortiment
aan SPS muurverven, we zoomen op drie varianten in.
SPS Unitex 2525
Een superdekkende, matte muurverf, geproduceerd op basis van kunstharsdispersie.
Is geurarm en schrobvast (schrobklasse 1) en is bijzonder geschikt voor de duurzame
afwerking van binnenmuren en plafonds. De muurverf dekt in één laag waardoor veel
tijd wordt bespaard. Bij Bouwmaat verkrijgbaar in 1, 4 en 10 liter verpakking.

SPS Unitex 4040
Een uitstekend dekkende, matte en hoogwaardige muurverf die zowel binnen als buiten
toegepast kan worden. De muurverf is ademend, schrobvast (schrobklasse 2) en sterk
weerbestendig. Zo kan de Unitex 4040 op buitengevels, binnenmuren en vochtige ruimten
zoals een badkamer toegepast worden. Deze verf is ook geschikt voor het schilderen van
glasweefsel. In het Bouwmaat assortiment beschikbaar in 1, 4 en 10 liter verpakking.

0292017 BOUW [P26_27] new.indd 1

07-03-17 11:29

MEER WETEN?

KIJK OP BOUWMAAT.NL

27

KIES DE JUISTE
PRIMER VOOR MUURVERF

SPS Uniclean 7070
Een goed dekkende, extra matte en zeer
goed reinigbare muurverf. De verf blijft
extra mat en gaat niet glanzen. De SPS
Uniclean 7070 is bijzonder geschikt voor
vuilgevoelige ruimtes in huis, zoals de hal,
woonkamer, keuken en openbare ruimtes.
Na volledige doorharding van 30 dagen
is deze muurverf optimaal reinigbaar. Met
lauw water, eventueel met een milde zeep
of schoonmaakmiddel, is het meeste vuil
eenvoudig te verwijderen. Gebruik hiervoor
een spons of niet schurende of pluizende
zachte doek (géén microvezeldoekjes). De
muurverf is schrobvast (schrobklasse 1)
en ook geschikt voor het schilderen van
glasweefsel. Bij Bouwmaat te koop in een
10 liter verpakking.

In het Bouwmaat assortiment is
een slimme selectie SPS primers
te vinden. Elk van deze primers is
geschikt voor een bepaalde ondergrond: geschilderd, licht zuigend/
poederend, sterk zuigend/poederend
of verontreinigd.
Zo is de SPS Unitex-primer een
sterke keuze wanneer wordt gewerkt
met een geschilderde of lichtzuigende/poederende ondergrond. Deze
witte primer kan in een groot aantal
kleuren worden gemengd. Een
belangrijk voordeel van een primer
in de kleur van de afwerklaag, is
dat er in veel gevallen maar één
laag muurverf nodig is.
De Fix-primer van SPS is zeer geschikt voor een licht zuigende/poede-

rende tot sterk zuigende/poederende
ondergrond. Dit kleurloze fixeermiddel
dringt tot diep in de muur en zorgt
zo voor een betere hechting en verhoogd rendement van de afwerklaag.
De primer is oplosmiddelvrij, droogt
snel, is reukarm en kan zowel binnen
als buiten worden toegepast.
Is de ondergrond sterk verontreinigd?
Dan is de SPS ISO-primer een goede
keuze. Met behulp van deze primer
kunnen vlekken in de ondergrond
worden bedekt. Het isoleert doorslaande plekken die zijn ontstaan
door bijvoorbeeld vocht-, roet-, nicotine en lijmrestanten. De primer is af
te werken met alle SPS muurverven,
is reukarm en kan binnen en buiten
worden toegepast.

WELKE PRIMER VOOR WELKE ONDERGROND?
UNITEX-PRIMER
ONDERGROND

Bekijk deze op
bouwmaat.nl/alles-schilderen

Schilderwerk valt of staat met de juiste voorbereiding. Een
goede primer mag daarom niet ontbreken in het assortiment
van de vakman. Het zorgt namelijk voor een betere hechting
en dekking van de uiteindelijke verflaag. Met de juiste primer
verliest de ondergrond zijn zuigende werking. Zo is er minder
verf nodig voor een prachtig eindresultaat. Maar hoe kiest u
nu de juiste primer voor muurverf?

GESCHILDERD

•

LICHTZUIGEND/POEDEREND

•

FIX-PRIMER

STERK ZUIGEND/POEDEREND

ISO-PRIMER

•
•
•

VERONTREINIGEND

Tip

HERKEN SNEL EN GEMAKKELIJK
DE VOLGENDE ONDERGRONDEN!
ZUIGENDE ONDERGROND: sprenkel water op de ondergrond. Wordt het
water direct door de ondergrond opgenomen? Dan is deze sterk zuigend.
POEDERENDE ONDERGROND: wrijf met een platte hand over de
ondergrond. Blijft er poeder of stof op uw hand achter? Dan heeft u
te maken met een poederende ondergrond.
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Dé Zwaluw®
oplossingen
voor de schilder
Voor elke schildersklus een
passende oplossing

Probleemloos overschilderen
Zwaluw Acryl Anti-Crack
• Minimale kans op craquelé en
verkleuring van verf
• Eenvoudig in gebruik

Direct regenbestendig
Zwaluw Acryl Exterior+
• Geschikt voor buiten en binnen
• Superieure verwerking

Direct overschilderbaar
Zwaluw Acryl Wet on Wet
• Vrijwel krimpvrij
• Eenvoudig in gebruik

denbraven.com
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HANDIG
ZO’N VERF EN KLEUR APP!
Nog nooit was kleurinspiratie zo makkelijk. Met de
kleuren-apps van Sikkens en SPS ziet uw opdrachtgever
gelijk het eindresultaat van de gekozen kleur op de wand.
Binnenshuis wordt door Nederlanders graag geëxperimenteerd met
kleur. Waar voor de buitenkant van
de woning vaak nog crème of groen
gekozen wordt, wil men het interieur
volledig naar eigen hand inrichten.
Met behulp van een app op de smartphone is het mogelijk om de nieuwe
kleur van een muur te kiezen, zonder
dat hierbij ook maar een druppel verf
aan te pas komt. Als vakman kunt u
hierin adviseren. Consumenten willen
de beste keuze maken en staan open
voor deskundig advies.
U kunt hiervoor gebruik maken
van de Colorclicker van SPS of de
Sikkens App. In de apps zitten de
kleurenwaaiers van SPS, Sikkens en
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RAL. De Sikkens App biedt ook de
mogelijkheid om een product selector
te raadplegen. Met de SPS colorclicker kunt u de laatste kleurentrends
raadplegen en het resultaat mailen
aan uw klanten.
Beide apps kunt u downloaden via
de App Store of vanuit Google Play.
De app wordt het beste weergegeven
op een smartphone of tablet.

HOE WERKT
HET?
Maak een foto van het te schilderen
object, selecteer een kleur uit een SPS
of Sikkens kleurenwaaier en geef aan
welke muur u wilt kleuren.

BEKIJK de FILMPJES
bouwmaat.nl/alles-schilderen
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OOK IN DE WERELD
VAN HET SCHILDEREN

is er niet meer omheen te komen:

DE NIEUWSTE
APPARATEN
MAKEN HET WERK
EENVOUDIGER EN
OOK LEUKER!

GADGET
Netatmo weerstation

Het is erg belangrijk om de temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens het
schilderen goed in de gaten te houden.
Dit weerstation is geschikt voor zowel
binnen als buiten. Via Bluetooth en Wifi
is de binnen- en buitenmodule aan een
smartphone te koppelen, waarvoor een
speciale app beschikbaar is. Het
weerstation is compact en dus handig
mee te nemen naar een schildersklus.
Adviesprijs 169,- | www.netatmo.com
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Polaroid ZIP mobiele printer

ETS

PRINTEN WAAR U
dat wilt

Vaak maakt u een foto van uw laatste
project met de smartphone. Dat is
handig wanneer u bij een volgende
klant bent, dan kunt u een vergelijkbaar project laten zien. Maar wat als
u daadwerkelijk even snel een foto
kunt achterlaten van deze klus? Met
de compacte, compacte printer van
Polaroid kan het. Dankzij de Bluetooth
verbinding is de foto binnen een minuut
door de printer afgedrukt. Deze printer
is voor zowel smartphones van Apple
als die met Android te gebruiken.
Adviesprijs 149,- | www.polaroid.com

TrackR

DJI Mavic Pro
Onder professionals worden drones steeds
populairder. De foto’s of video’s vanuit de
lucht geven een compleet nieuwe blik op
het werk. Even snel het dak inspecteren
of een moeilijk bereikbare hoek aan de
buitenzijde van de woning?
Kijken hoe het met het onderhoud staat
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PROFESSIONELE
DRONE
zonder al een steiger neer te zetten?
Met een drone is het mogelijk. Eén van
de populairste en nieuwste exemplaren
is deze Mavic Pro.

Altijd weten waar de klusbus met
materiaal is, of deze snel terugvinden op een groot en onoverzichtelijk
parkeerterrein? Of uw gestolen bus
opsporen? Met TrackR verliest u uw
klusbus nooit meer uit het oog! Laat
een TrackR in de bus achter en
lokaliseer deze snel met behulp van
de smartphone app (IOS en Android).
De TrackR zelf is zo groot als een
muntje, dus veel ruimte neemt hij
niet in beslag.
Adviesprijs 29,99 | www.thetrackr.com

Adviesprijs 1.199,- | www.dji.com
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ALLES OM TROTS
OP TE ZIJN
GEPASSIONEERD WERKEN AAN
EEN MONUMENTAAL PAND
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In het dorp ’s-Gravenland in de gemeente Wijdemeren
staat het monumentale pand ‘Veldzicht’. Dit prachtige
rijksmonument had een grondige schilderbeurt nodig.
Een schitterende klus die werd aangepakt door Smallenburg
Schilderwerken van de broers Gert en Henk uit het naastgelegen Kortenhoef. Gert is zo trots als een pauw dat hij
het buiten- en binnenschilderwerk van dit historische pand
mag verzorgen: “Het is een bijzondere opdracht waar je
met geduld en passie aan moet werken.”
De gemeente Wijdemeren kent een rijke historie en staat bekend om zijn vele
landgoederen die vaak ook rijksmonument zijn. De 57-jarige Smallenburg is
geboren en getogen in de gemeente. Hij is daardoor erg betrokken bij het pand
en vertelt honderduit: “vanaf de zeventiende eeuw was ‘s-Graveland erg in trek
bij rijke Amsterdammers. Dit pand komt uit de tijd dat het dorp werd gesticht.
Het is fantastisch om aan zo’n historisch en bekend pand uit de gemeente te
mogen werken. Het is toch een stukje geschiedenis dat je behoudt voor het
nageslacht. Daar ben ik erg trots op.”

Onderhoudsbeurt in vier fasen
Het bijzondere project startte afgelopen zomer. Toen werd de totale
buitenkant van het pand aangepakt.
“Het was toe aan een onderhoudsbeurt. Er moest veel worden gerepareerd en alles moest worden geschilderd, inclusief de muren. We zijn met
afbranden begonnen, daarna hebben
we alles geschuurd, gegrond, gerepareerd, overgegrond, voorgelakt en
afgelakt. We gebruiken altijd verf van
Sikkens, ook in dit project.”

Naam: Gert Smallenburg
Leeftijd: 57
Standplaats: Kortenhoef
Bedrijf: Smallenburg Schilderwerken
Schildersbedrijf sinds 1912, 3e generatie
Website: www.smallenburgschilderwerken.nl
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Gert legt uit dat het buitenschilderwerk in vier fasen is aangepakt.
“Allereerst hebben we alle luiken eraf
gehaald. Die zijn eigenlijk helemaal
afgemaakt in de werkplaats, inclusief
het timmerwerk. Vervolgens hebben
we de voorgevel gedaan, omdat die
in de steigers ging. De derde fase
was de zijgevel. Die kon door de
aanwezigheid van het bordes niet
met een steiger. Het is echter niet zo

hoog, dus dat ging gelukkig prima op
de ladder.”
Schilderen vanaf een ponton
De achterkant van het pand grenst
direct aan het water. Dit maakte de
laatste fase van het buitenschilderwerk extra bijzonder. “De achterkant
hebben we door de aanwezigheid
van het water vanaf een ponton
moeten schilderen. Daar stond de
steiger op. Dat was natuurlijk wel
een beetje spannend. Een centimeter
uitzwaai beneden is al snel een meter
aan de bovenkant. Maar het was
goed verankerd hoor, dat heeft een
gespecialiseerd bedrijf gedaan.”
Plafond is grote uitdaging
Begin dit jaar staat het binnenschilderwerk op het programma. Ook
binnen is het pand aan een grondige beurt toe. “Alles moet worden
geschilderd. De grootste uitdaging
is het plafond. Dat heeft wat littekens
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opgelopen in de loop der jaren.
Daarbij komt dat de mening over wat
mooi schilderwerk is, veranderd is
ten opzichte van twee eeuwen geleden. Het moet nu allemaal wat gladder. De uitdaging hierbij is om wel het
oorspronkelijk gevoel te behouden.
Daarom wordt de balkenkleur waarschijnlijk ‘ossenbloedrood’.
Passie voor het vak en project
Het schilderen van een monumentaal
pand is een vak apart, dat niet voor
iedere schilder is weggelegd. Het
uiterlijk van het pand moet hetzelfde
blijven. Het allerbelangrijkste is volgens Gert dat een project als dit een
bepaalde passie vereist. “Je moet er
gevoel voor hebben en je moet het
echt leuk vinden. Het is geen project
dat je even klinisch met één pot verf
afhandelt. Je komt van alles tegen
en je werkt met veel verschillende
kleuren. De buitenkant alleen al kent
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vijf verschillende verven, waaronder
een hele bijzondere kleur blauw. Dat
betekent vijf potjes verf maar ook
vijf potjes grondverf en vijf verschillende kwasten die je elke keer moet
gebruiken. Dit is geen werk waar je
meters bij moet willen maken, dan
raak je van de leg. Je moet er passie
voor hebben. Hier moet je echt van
genieten en dat doe ik dan ook.”

BENIEUWD NAAR
DIT PROJECT?
Gert laat u in twee filmpjes zien
hoe het project in zijn werk ging
op bouwmaat.nl/alles-schilderen

“Het is een stukje
geschiedenis dat je
behoudt voor het
nageslacht.
Daar ben ik erg
trots op.”
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SLIMME
SERVICES
VERFMENGEN

Als schilder wilt u altijd direct de juiste kleur verf tot uw
beschikking hebben. Dat is mogelijk dankzij de Verfmeng
service van Bouwmaat. Het mengen van grond- of muurverf,
sierpleister, primers en lakken. Bouwmaat voorziet u snel van
de gewenste kleuren. In al onze vestigingen is een verfmengmachine aanwezig met hierin maar liefst 50.000 kleuren.
Dus ook kleuren van verfmerken die niet door Bouwmaat
worden gevoerd. Zo zijn werkelijk alle kleuren van de
regenboog te verkrijgen en biedt Bouwmaat voor iedere
schilderklus de beste oplossing.

HOE WERKT HET?
Kom langs in één van onze
46 vestigingen. Met behulp van
de kleurenwaaier krijgt u direct een
kleuradvies voor uw specifieke
project. U kiest de soort verf en wij
mengen deze in de gewenste kleur
terwijl u wacht, zodat u direct
verder kunt met uw klus.

VERFMENGEN BIJ BOUWMAAT:
• Deskundig advies over verfsystemen en schildersgereedschappen
• De beste A-merken beschikbaar
• Ruim 50.000 kleuren van alle merken
• Gemengd terwijl u wacht
• Diverse kleurenwaaiers op voorraad
• Slimme en innovatieve producten
• Gratis Klaarzetservice
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HOUTREPARATIE
MET EPOXY

KOZIJNREPARATIE IN 7 STAPPEN

BEKIJK de video
bouwmaat.nl/alles-schilderen

WIST U DAT?
Gebruik voor het reinigen
van het gereedschap de
speciaal daarvoor ontwikkelde
EASY•Q™ Wipes. Deze vochtige
reinigingsdoekjes verwijderen
moeiteloos epoxy.
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Kozijnen en deuren vragen soms om houtherstel en onderhoud.
Hiervoor zijn meerdere hoogwaardige producten verkrijgbaar,
waaronder die van Repair Care; specialist op het gebied van
houtreparatie en duurzaam onderhoud. Bouwmaat legt u hier
uit hoe u in 7 stappen hout kunt repareren met epoxy.
DRY FLEX®-reparatiepasta’s zijn epoxy’s die bestaan uit twee componenten.
Epoxy is ontzettend sterk en waterbestendig. Daarnaast is het elastisch waardoor de
reparatiepasta, zodra deze is uitgehard, zich net als het hout gedraagt. Eén van de
producten uit het assortiment van Repair Care is de DRY FLEX® 4 2-in-1. Bij dit product
zitten de beide componenten in één. Deze houtreparatiepasta is geschikt voor het snel
repareren van houtrot of andere schades aan hout. De DRY FLEX® 4 2-in-1 kan worden
gebruikt voor zowel kleine als grote reparaties (5-50 mm) en dit het hele jaar door!
Zodra de reparatiepasta uitgehard is, kan deze na het schuren met elke verf (zowel
water- als oplosmiddel gedragen) overschilderd worden.

Tip

DRAAG ALTIJD EASY•Q™ NITRILE
WEGWERPHANDSCHOENEN
OM ALLERGISCHE REACTIES
TE VOORKOMEN
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STAP 1
VERFSYSTEEM
VERWIJDEREN

Verwijder met een
schuurmachine het
verfsysteem op
het kozijn.

STAP 2

HOUTAANTASTING
VERWIJDEREN
Verwijder de houtrot
met een frees of
een zaag.

STAP 3
HECHT-/
CONTACTVLAK
FIXEREN

Het hecht-/contactvlak
moet gefixeerd worden
met de DRY FIX® 4 voor
een optimale hechting.
Deze is eenvoudig te
verwerken met een
kwast

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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STAP 5
REPARATIE
OPBOUWEN
EN AFMESSEN

Bouw de reparatie
verder op en mes deze
vervolgens af met het
modelleermes met
haakse hoek. Hiermee
is de reparatie in één
keer strak af te messen.
De DRY FLEX® 4 2-in-1
is zeer goed modelleerbaar en zakt niet uit.

STAP 6
REPARATIE
SCHUREN

Laat de reparatie
minimaal 4 uur uitharden. Schuur deze
vervolgens licht op voor
de hechting van de verf.

STAP 7
VERFSYSTEEM
OPBOUWEN

Zodra de reparatie
geschuurd is, kan
de reparatie direct
gegrond en afgelakt
worden.

STAP 4
HECHT-/
CONTACTVLAK
AANBRANDEN

Met een enkelvoudig
doseerpistool wordt
de DRY FLEX® 4 2-in-1
op het mengplateau
aangebracht. Meng de
componenten tot een
egale oranje kleur is verkregen. Breng met het
aanbrandmes een dun
laagje pasta aan op de
te repareren ondergrond
voor de hechting.
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VERWERKINGSTEMPERATUUR

SCHUUR- EN
OVERSCHILDERBAAR

0-35OC

NA 4 UUR 20OC

VERWERKINGSTIJD
NA MENGING

20-25 MIN

REPARATIE-DIKTE

5-20 mm BIJ 10-35O
5-50 mm BIJ 0-10O
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Aflijnen was
nog nooit
zo makkelijk
met de ANZA Precision
Perfecte precisie
Uniek ontwerp
Volledige controle

www.anzaverimex.eu
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WERKEN MET
WAGNER SPUITSYSTEMEN

Al sinds lange tijd worden wanden met verfrollers en
kwasten geschilderd. Het is echter ook mogelijk deze te
spuiten met behulp van moderne spuitapparaten. Met deze
systemen gaat het schilderen sneller dan met de roller en
kwast. Dit wordt vooral op grote oppervlakken merkbaar.
De tijdsbesparing is duidelijk meetbaar en het werken gaat
met name bij moeilijke plekken gemakkelijker. Zo wordt uw
productiviteit een stuk hoger. Bij het spuiten van een 16 m2
wand wordt bijvoorbeeld circa 75% tijd bespaard ten
opzichte van de roller en kwast.
Voordelen
Het levert niet alleen tijdsbesparing
op, ook het eindresultaat ziet er professioneler uit. Zo blijft de structuur
van het oppervlak behouden en levert
daardoor een zichtbaar strakke afwerking op. Daarnaast laat een roller
of kwast op een gladde ondergrond
kleine sporen na, zoals een rolstructuur, aanzetten of kwaststroken.
Hierdoor gaat de kwaliteit van de
ondergrond verloren. Verfspuitsystemen leveren een gelijkmatige
verflaag en een perfecte dekkracht.
Meestal geeft één laag al het gewenste dekkende resultaat. Ook zijn
er geen onzuivere overgangen bij
hoeken en randen zoals deze bij het
gebruik van een kwast kunnen optreden. Het verschil in laagdikte tussen
besnijranden en de grotere vlakken
behoort ook tot de verleden tijd.
Wel vergt het afplakken en reinigen
meer tijd, wat niet afweegt tegen het
voordeel van de tijdwinst tijdens het
spuiten. Een spuitapparaat is duurder
dan kwasten en rollers maar gaat

u

15:53

uiteraard ook veel langer mee.
Bouwmaat heeft voor het spuiten
van verf de verfspuitsystemen van
Wagner in het assortiment. De
nieuwste, Wagner Pro 350M, is vanaf
medio mei 2017 ook bij Bouwmaat
verkrijgbaar. De High Efficiency
Airless technologie van deze verfspuit
levert een opmerkelijk lage spuitdruk
van 110 bar. Bij de Airless-verstuiving
wordt het materiaal alleen via de
materiaaldruk verneveld. Dit is een
belangrijk verschil dan wanneer met
luchtverstuiving wordt gewerkt. Veel
nevel en overspray ontstaat door het
gebruik van lucht als verstuivingsbron
of door een zeer hoge spuitdruk. Des
te lager de druk, des te minder nevel.
Voordelen hiervan zijn dat er veel minder afplakwerk nodig is wat tijd- en
arbeidsuren oplevert. Daarbij hoeft er
door minder nevel minder schoongemaakt worden. Tevens is het beter
voor de gezondheid omdat er minder
nevel in de ruimte komt.

DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE WAGNER
Een zachtere en beter controleerbare spuitstraal en dus minder overspray.
Daarbij zorgt de optimale controle van de spuit ervoor dat er een betere
afwerking is bij overlappende spuitpatronen. Door de lage spuitdruk raken de
handen minder vermoeid. De lage druk geeft namelijk minder terugslag en er is
een lagere trekkerkracht nodig. De lage druk zorgt er ook nog eens voor dat de
Pro 350M lang mee gaat.
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DE VERSCHILLEN IN DEKKING
OP GELIJKE ONDERGROND

Kwast

Roller

Wagner

BEKIJK de video
bouwmaat.nl/alles-schilderen
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VAN… REBECCA VAN DEURSEN
Rebecca van Deursen is zelfstandig schilder in Eindhoven
met haar bedrijf ‘Rebecca Schildert’. Ze werkt graag met
haar verfspuitmachine van Wagner. “Als je hem goed reinigt,
het filter vervangt bij iedere nieuwe klus en de tip schoon
houdt, dan bereik je er mooie resultaten mee. Het aanbrengen van de verf gaat mooi gelijkmatig.” Bij het verfspuiten is
het afplakken van groot belang. Volgens Rebecca gaat hier
de meeste tijd in zitten. “Strak afplakken met de juiste tapes
en daar rustig de tijd voor nemen, dat is heel belangrijk.”

Voordelen van het werken met
een verfspuitmachine zijn volgens
Rebecca snelheid, een minder zware
fysieke belasting en het eindresultaat.
“Afplakken moet je toch, bij het spuiten moet je alles zelfs bijna inpakken.
Maar lichamelijk is het minder zwaar
en het resultaat is gewoon veel
mooier.” Rebecca spuit een trapgat
en vertelt hierover: “De bewoners
willen de wanden in een lichtere tint
en de slechte plekken, moeten
worden weggewerkt. De trap, het
plafond, de deuren en deurkozijnen;
alles moet eerst goed afgeplakt worden” Rebecca spuit met de SPS 4040
en plakt af met KIP tapes. Op de
vloer ligt afdekvlies. “Standaard stucloper zuigt geen verf op, dan wordt
het een glibberige bedoeling”.
“SPS 4040 is een goede verf.

Het voordeel is dat hij op kleur is
gemengd en niet verdund hoeft te
worden.”, aldus Rebecca.
Rebecca heeft het spuiten zelf
geleerd met tips van anderen.
“Gewoon doen op een muurtje thuis,
dat is de beste leerschool. Houd je
spuitpistool recht en bewaar de juiste
afstand, dan komt het goed. Spuit
eerst de gekleurde wand en plak de
muur daarna af. Gebruik hiervoor de
paarse Kip tape en kit daarna pas de
hoeken/aansluitingen van het plafond
en de wand. Zo krijg je de strakste lijn
en het mooiste eindresultaat. Voor het
afplakken van houtwerk gebruik ik de
gele tape, want ik zie te vaak dat mijn
voorganger met de goedkopere
variant de lak ermee afgetrokken
heeft. Dat is zonde.”

Naam: Rebecca van Deursen
Standplaats: Eindhoven
Bedrijf: Rebecca Schildert

BEKIJK de VIDEO
Kijk voor een demonstratie video
op bouwmaat.nl/alles-schilderen

Reinig de Wagner verfspuit goed, vervang het filter en hou
de tip schoon. Dan bereikt u er mooie resultaten mee.
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DE FAVORIET

VAN… PETER VAN DER WINDEN
Peter van der Winden heeft een schildersbedrijf in Hoofddorp. Voor schilderklussen gebruikt hij naast kwasten de
verfroller als favoriete instrument. Peter werkt graag met
verf op waterbasis. “Deze droogt heel snel, dat is een groot
voordeel.” Het tempo waarop watergedragen verf droogt, is
een belangrijk aandachtspunt volgens Peter, omdat het rollen
dan relatief snel moet gebeuren. Verf die niet op waterbasis
is gemaakt, droogt namelijk veel langzamer. De temperatuur
moet ook goed in de gaten gehouden worden. Peter: “Als het
te warm is, zet ik soms de ramen open. Het moet wat koeler
zijn om deze verf goed te kunnen verwerken.”

Bij het schilderen van deze klus
in Heemstede gebruikt Peter de
muurverf SPS 4040, standaard op
voorraad in wit en 9010. Daarnaast in
alle kleuren te mengen bij Bouwmaat.
Hij rolt met ANZA Antex vachtrollers
(10 cm - 25 cm). Het werken met de
verfroller kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Peter: “Als je de hele
dag kamers en plafonds moet witten,
dan ga je dat wel voelen ja. Gelukkig
ben ik vrij sportief, dan kom je een
eind. Het allerbelangrijkste vind ik dat
je het zelf leuk moet vinden, dan kan
je ook fysiek meer hebben!”
Voor Peter is het belangrijk dat een
groothandel ook een persoonlijke
service kan bieden. Dat betekent een

goed advies over het juiste gereedschap en de juiste verf voor een
perfect eindresultaat. “Het persoonlijk
contact en advies, dat vind ik eigenlijk
het belangrijkste. Dat ze je bedrijf
en klus kennen. Op internet kan dat
niet en moet je maar hopen dat het
schildersmateriaal dat je zoekt er ook
is. Maar als ik iets niet weet, dan kan
ik dat zo bij Bouwmaat vragen.”
Naast het pure schilderwerk pakt
Peter ook andere zaken aan die
hij tegenkomt. “Het wegwerken van
houtrot bijvoorbeeld. Ik verdiep me
daar dan in om de klus goed op
te leveren. Zo blijf ik me altijd
ontwikkelen”.

Naam: Peter van der Winden
Standplaats: Hoofddorp
Bedrijf: Peter van der Winden
Schilderwerken

Verf op waterbasis droogt heel snel, dat is tijdens
het rollen een belangrijk aandachtspunt.
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EEN MOOIE DAG...

DIE MAAK JEZELF!

Op Spotify heeft Bouwmaat een
afspeellijst voor u klaargezet met
daarin al een aantal nummers, speciaal voor vakmannen en –vrouwen.
De lijst is natuurlijk nog lang niet
compleet. We hebben dan ook uw
hulp nodig om hem aan te vullen!
Welke song mag volgens u niet
ontbreken in de ultieme kluslijst?
Laat het ons weten via Facebook
en vertel ook waarom u dit nummer
in de lijst terug wilt zien. Onder
de inzenders verloten we een
PerfectPro digitube.

S

BOUWMAAT KLUSHIT

Rolling Stones
Paint it black

Rihanna
Work

Phil Collins
True Colors

Dolly Parton
9 to 5

Michael Jackson

Workin’ day and night

De afspeellijst beluisteren?
Ga naar Spotify en zoek op
de afspeellijst Bouwmaat Klushits

Marco Borsato
Rood

DJ Tiësto (DUBmix)
Time Painter • Baggi,

Coldplay
Yellow

Gers Pardoel
Rob Ronalds

Een bossie rode rozen

Sylvia Tosun

Tijdens het harde werken mogen
de Bouwmaat klushits natuurlijk
niet ontbreken! Wat is er leuker
dan onder het schilderen naar
lekkere muziek te luisteren?

Welke song
mag volgens
u niet ontbreken
in de ultieme
Laat het
kluslijst? ons weten via

VEEL LUISTERen werkplezier!

Facebook

LEKKER .
MOPPIE..
“Een schilder is een dakgoot
aan het verven. Voortdurend
loopt hij vanaf de ladder naar
beneden, dipt zijn kwast
in de verf en loopt weer de
ladder op naar boven. Een
voorbijganger vraagt hem of
het niet handiger is om de
verf in de dakgoot te zetten
zodat hij er beter bij kan. De
schilder: “Waarom, het is toch
grondverf?!”
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SCHILDEREN

TROTS OP

Schilderwerk monumentaal pand

HOUTROTREPARATIE?
Bouwmaat helpt u stapsgewijs

EEN DEUR AFLAKKEN
IN 4 STAPPEN

&NU

TOEN
™

Wat maakt iemand een goede schilder
en hoe belangrijk is productkennis
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