Hoe brengt u verf en
decoratieve bekleding aan?

De muren verlichten
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• een gewist effect: maak de normale
beweging van een ruitenwisser met een
handschoen.
• een gewolkt effect: maak grote, ronde
bewegingen met een spons.
• een afgeveegd effect: teken grote,
gekruiste komma’s met een groot
penseel.

Door verschillende kleurschakeringen te
gebruiken en deze als komma’s met de
borstel aan te brengen, creëert u een originele muur als geen ander. Een cocktail
om uw meubilair en/of uw gordijnen op
elkaar af te stemmen!

Pleisteren en met was inwrijven

Met deze verfmethode krijgt u de vrije
keuze over het materiaal en de manier van
aanbrengen. Kies zelf voor:

Bedrukken met stempel

De kleuren mengen

Vegen en wissen

Zorg voor textuur, reliëf, kleurtinten. Op die manier geeft u een
persoonlijk tintje aan uw muren en plaatst u ze op de voorgrond.
Hieronder vindt u enkele richtlijnen. Nu bent u aan de beurt!
Laat uw creativiteit de vrije loop!

Hierbij gaat u de coating over het te bestrijken oppervlak verdelen met een strijkbord, terwijl u grote bewegingen maakt in
alle richtingen. Breng vervolgens de was
aan met een vochtige kunstspons – in
ronde bewegingen – alsof u wolken tekent.

Met een stempel uit schuimrubber of een
drukvorm naar keuze brengt u motieven
aan op de coating die bijna droog is. U kunt
ook ton-sur-ton werken, op voorwaarde
dat u de verf aanbrengt met een sjabloon
in een andere kleur dan de coating. Zo
creëert u een fries op de muur.

Ruggesteun Plan-it
Denk ook aan de afwerking! Deze maakt het geheel compleet en de coating wordt nog mooier!

Het is voldoende om een samenspel
van schilfertjes op ongeacht welke gesatineerde verf aan te brengen: uw interieur
zal oplichten met duizend-en-één fonkelingen in een feestelijke sfeer.

• Een getinte was, geeft een tint aan een witte was;
• gebleekte was zorgt voor een effect met wolken en nuanceert de tint;
• vergulde was zorgt voor een vergulde glans en voegt er glinsteringen aan toe;
• waterafstotende was tegen vlekken beschermt de matte verf, beschermt de dofheid en houdt deze schoon;
• muurvernis, kleurloos en licht gesatineerd, beschermt de decoratieve verf tegen vlekken. U kunt deze ook
afwassen.

Knipoog
Denk ook aan ludieke schilderingen.
Hiermee zullen de kleinsten geen kattenkwaad meer uithalen.
Op de «klad» verf tekenen ze met krijt en alles kan worden weggeveegd met een spons.
Met de «magnetische» grondlaag kunnen ze hun meesterwerken overal tentoonspreiden, dankzij de
magneten.
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Soorten verf en decoratieve
bekledingen
Decoratieve verven of coatings hebben een dubbel voordeel: ze geven de kamer niet
alleen een originele look, maar bovendien verbergen ze met hun dikte en rijke structuur vaak de gebreken van een muur. Daarom moet het oppervlak gaaf, schoon en
droog zijn, bedekt met een grondlaag voor een optimaal rendement. U krijgt
verschillende effecten dankzij de gekozen coating, maar ook de manier waarop deze
wordt aangebracht.
1. Aardkleurig effect
Met dit type coating komen de Provençaalse
landerijen en de klassieke huizen opnieuw tot
leven. U kunt deze in alle leefruimten gebruiken en,
beschermd met een waslaag, ook als bekleding
in de ruimten met veel verkeer, zoals de gangen
of het trappenhuis. U zou kunnen denken dat dit
eerder geschikt is voor een traditioneel interieur,
maar in een fijne uitvoering of met heldere kleurschakeringen past het ook zeer goed in een hedendaags interieur.
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Schilderen en
decoratieve bekledingen
Al onze g eg evens zijn beschik baar in onze win ke l s d ie u ku n t
raadplegen op onze website:

2. Gewist effect
Gewist, schoongeboend, gekreukt. Dit kan een
variatie zijn op een gekleurde gordijnstof of u kunt
hiermee een prettige sfeer introduceren in alle
kamers van uw huis, in verschillende vormen. In
feite zijn alle stijlen mogelijk. Het gaat vlug, is leuk
om te doen en het lukt altijd!

3. Effect met verscheidene tinten
Vrolijke kleurschitteringen op een zacht gepoederd
oppervlak of eenvoudige, witte tinten in de kleur:
de verschillende tinten komen tot stand als in een
klassiek schilderij. Een effect dat vooral tot zijn
recht komt in de leefruimten of de slaapkamer.

www.plan-it.be
www.plan-it-by-praxis.nl
4. Mineraal effect
Een zeer originele manier waarmee u snel het
ef¬fect creëert van steen of beton en dat uitstekend
past in een hedendaags interieur. Deze decoratieve
uitwerking haalt op verbluffende wijze voordeel uit
de gebreken van het oppervlak, waardoor het een
bepaalde charme en authenticiteit krijgt. Deze
worden voornamelijk met vloeren in blauwe steen
of marmer gecombineerd, want ze zijn ideaal voor
de leefruimten.
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