Hoe saust

u wanden en plafonds?

U stoft eerst de wanden en het plafond af met een schone, zachte borstel of handveger.
Voor de kamer is dat meestal wel voldoende. Een keukenmuur is soms bedekt met
vetaanslag en dan moet er grondiger worden schoongemaakt. De vettige oppervlakken kunt
u het beste reinigen met water en ammoniak.
Veegvast of afneembaar
Voor u gaat sausen kunt u het beste even controleren of de vorige verflaag een veegvaste
muurverf of afneembare latex is geweest. Dit controleert u heel makkelijk door met een
vochtige doek over de muurverf te wrijven. Geeft de verf af, dan is het bijna zeker veegvaste
muurverf. In dat geval moet u de muur of het plafond goed afnemen met water en ammoniak
tot het niet meer afgeeft. Om er zeker van te zijn dat het goed hecht en de muur of het
plafond niet gaat bladeren, adviseren wij altijd om eerst een hechtgrond aan te brengen
(fixeer). Daarna kunt u gaan sausen. Gebruik bij voorkeur een latex muurverf. U kunt de verf
het beste aanbrengen met een roller van schapenvacht. U krijgt het beste resultaat, wanneer
u twee verflagen aanbrengt. De eerste laag kan dan meestal met water worden verdund.
Schimmel
Schimmelplekken zijn niet zo gemakkelijk weg te werken. Als u een normale latex muurverf
gebruikt, komen de plekken na een paar maanden weer terug. Bij schimmel moet u ook op
een ander manier schoonmaken. Begin weer met afstoffen. Maak de schimmelplekken
daarna goed schoon met warm water en wat gloor. Daarna schoonspoelen met water
(vergeet niet de ramen goed open te zetten) Alles moet minstens 24 uur drogen, voordat u
met verven kunt beginnen. Het is verstandig om hiervoor een goede badkamer- of
keukenverf te gebruiken. Het kost wel wat meer, maar u heeft er ook meer plezier van.
Wanneer er sprake is van rookaanslag of lekkageplekken, dan kunt u deze (na
schoonmaken met water en ammoniak) het beste behandelen met isolerende verf. Dit zorgt
ervoor dat de vlekken helemaal afgedekt worden. Daarna kunt u een gewone muurverf
aanbrengen.

