Wijzonol
professionele
muurverf
voor iedereen

tips voor een
professionele
aanpak
voorbehandelen

schilderen

• Test de ondergrond altijd door met een vochtige
spons over de ondergrond te wrijven. Geeft deze licht
af, dan zit er een poederende laag onder en moet
deze worden vastgezet met behulp van de Wijzonol
Muurvoorstrijk of direct in de juiste kleur met Wijzonol
Muurvoorstrijk Aankleurbaar
• Verwijder eventuele slechte verflagen, schuur
scherpe randen bij om eilandvorming te voorkomen
• Reinig de wand met St Marc- of ammoniakwater
• Beschadigingen en gaatjes vullen met een geschikt
reparatiemiddel en na droging bijschuren (papier
P150) en het te behandelen oppervlak stofvrij maken
• Dicht eventuele naden met een acrylaatkit
• Zorg dat de ondergrond egaal van kleur is, om
vlekken te voorkomen
• Strijk reparatieplekken, licht poederende en/of
zuigende ondergronden en kale delen voor met een
laag Wijzonol Muurvoorstrijk of Wijzonol
Muurvoorstrijk Aankleurbaar

• Roer de verf altijd goed door voor een egale kleur en
een gelijkmatige glans
• Verdun bij de 1e laag eventueel met 5% water
• Giet de verf over in een rolbakje of gebruik een
emmer met daarin een rooster
• Het ‘nat in nat’ werken in banen voorkomt aanzetten
en een bont resultaat
- Eerst de zijkanten met een kwastje en smal rolletje
- Het geheel afwerken met een brede roller
Herhaal bovenstaande stappen bij een 2e of 3e laag,
maar gebruik de muurverf dan onverdund

na het schilderen
• Ga je dezelfde of volgende dag verder schilderen?
Wikkel de roller en kwast dan in een plastic zak of
aluminiumfolie, dan kun je deze zo weer gebruiken
• Ben je klaar met je schilderklus? Maak de roller
schoon of gooi hem weg

Hulp nodig bij het verven van je muur?
Kijk op ons youtube kanaal voor het juiste filmpje
(www.youtube.com/wijzonolvakverf).
Voor meer tips over het aanbrengen van een muurverf en
waar je op moet letten verwijzen we je naar onze website:
www.wijzonol.nl “Direct naar je klus”.

assortiment
Het complete assortiment van Wijzonol
biedt je de optimale muurverf voor
praktisch iedere ondergrond & ruimte.
Het merendeel van onze verven is
geurarm. Door de snelle droging
kun je bovendien al na 4 tot 6 uur
overschilderen, dus in 1 dag ben je klaar.
Handig als je regelmatig een ander
kleurtje in je huis wilt.
Je kan ook kiezen voor veel of weinig
glans, afhankelijk van jouw smaak.
De muurverven van Wijzonol zijn
beschikbaar in matte, extramatte en
zijdeglanzende varianten. Ieder met
zijn eigen visuele en kwalitatieve
eigenschappen.

duurzaamheid
Als verfproducent nemen wij graag onze verantwoordelijkheid. Een perfecte hoogwaardige
verf produceren is een uitdaging. Maar een duurzame, gebalanceerde variant ontwikkelen
met een minimale belasting voor onze medewerkers, de eindgebruiker én de omgeving:
dat is de ware kunst! Daarbij letten wij er uiteraard
op dat de kwaliteit van onze verven tenminste
gelijkwaardig blijft of zelfs verbetert, want kwaliteit
staat voorop.
Het overgrote deel van onze Wijzonol muurverf is
voortaan ‘biobased’. In nauwe samenwerking met
onze leveranciers hebben wij een muurverf
ontwikkeld op basis van zetmeel uit aardappelresten.
Hiermee besparen wij gemiddeld tot 1,5 kilo fossiele
grondstof op 10 liter verf.

Wijzonol muurverven,
voor iedere muur de beste muurverf
Het EigenStijl Concept van Wijzonol:
voor diegene die op zoek is naar
inspiratie & kleur. Met de 5 sfeer- en
stijlgroepen is er voor iedereen een
geschikte combinatie binnen handbereik.
Kijk op onze website voor meer inspiratie
en het aanvragen van de trendkaarten:
www.wijzonol.nl/consument.

stappenplan

Onbehandeld

Behandeld
goede staat

Behandeld
slechte staat

Slechte verflagen verwijderen
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Geheel reinigen
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Beschadigingen en gaatjes vullen en vlak schuren

•

•
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Eventueel zuigende ondergronden voorstrijken met Wijzonol Muurvoorstrijk

•

•

Reparatieplekken en kale delen voorstrijken met een laag muurverf,
eventueel spaarzaam verdund met water
Aanbrengen van een laag muurverf, eventueel spaarzaam verdund met
water
•

Aanbrengen van een laag muurverf

•

•
•
•

•

Alle genoemde muurverven zijn:
• Waterverdunbaar • Geschikt voor wanden en plafonds van gipsplaat, pleister- en metselwerk, beton en goed hechtend behang • In alle
kleuren verkrijgbaar via de Wijzonol kleurmengmachine (behalve de Wijzonol Muurvoorstrijk, Latex, Plafond Latex, Superdek en Structuur
Muurverf).

de Wijzonol Verflijn:
038 429 11 27

Heb je nog vragen over de
toepassing van onze producten?
Bel onze Verflijn. We geven graag
nadere uitleg en zijn bereikbaar op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
Of kijk op www.wijzonol.nl
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voor optimale bescherming
én kleurgarantie, kies je de
kwaliteitsmuurverven van Wijzonol:
hét merk van de professionele
schilder.

De topkwaliteit muurverven van Wijzonol zijn
het resultaat van constant productonderzoek,
bijna 100 jaar ontwikkelingservaring en de
zorgvuldige keuze van de juiste grondstofcombinaties. Zodat we voor iedere muur- of
plafonduitdaging de beste muurverf kunnen
bieden.

kleur
De meeste muurverven zijn in iedere gewenste
kleur verkrijgbaar. De Wijzonol Collectiewaaier
bevat het complete, actuele Wijzonol kleurengamma. Of je nu van modern, klassiek, romantisch of
basic houdt, je vindt er altijd jouw favoriete kleur.
De Wijzonol kleuren zijn bovendien optimaal met
elkaar te combineren.

witten
Latex
De Wijzonol Latex is een witte, goed dekkende muurverf voor wanden
en plafonds van gipsplaat, pleister- en metselwerk, beton en goed
hechtend behang. Voor een strak en glad eindresultaat.

• Goed dekkend
• Goed reinigbaar
• Wit, voor muren & plafonds

Plafond Latex
Zoek je voor je plafond een muurverf die niet spettert? Gebruik dan
de Plafond Latex van Wijzonol. Deze 7 liter verpakking dekt op de
meeste ondergronden in één laag en is voldoende voor een gemiddeld
woonkamerplafond. Deze witte Plafond Latex is zeer goed dekkend
en makkelijk mee te werken.

• Dekt in 1 keer
• Spat vrij
• Voor muren en plafonds

Superdek Muurverf
In 1 laag klaar met deze superdekkende, matte muurverf; afhankelijk
van de ondergrond en -kleur. Deze superwitte muurverf is tevens
goed reinigbaar. Zeer geschikt voor toepassing op plafonds en
wanden.

• 1x dekkend
• Goed reinigbaar
• Voor muren en plafonds

Structuur Muurverf*
Ben je op zoek naar een niet strak afgewerkte wand, dan is de
Structuur Muurverf zeer geschikt. Met deze muurverf krijgen
wanden en plafonds een mooie structuurafwerking en kunnen kleine
oppervlakte oneffenheden goed gecamoufleerd worden.
De zeer goed dekkende, witte Structuur Muurverf voor binnen kan op
plafonds en wanden aangebracht worden. Daarnaast is de Structuur
Muurverf reinigbaar en gemakkelijk te verwerken.

• Zeer goed dekkend
• Gemakkelijk te verwerken
• Reinigbaar
* Nieuwe verpakking vanaf
najaar leverbaar

standaard toepassing
Mat Muurverf
Wijzonol Mat Muurverf wordt heel veel toegepast. Deze matte, zeer
goed dekkende muurverf voor plafonds en wanden is goed reinigbaar
en sneldrogend en geeft een subtiel, matglanzend resultaat.

• Perfect dekkend
• Goed reinigbaar
• Sneldrogend

Extramat Muurverf
Voor een aanzetvrije, streeploos resultaat is deze hoogwaardige,
volledig extramatte muurverf zeer geschikt. Te gebruiken als afwerking
van glasweefsel, spachtelputz en spackpleister. De Extramat Muurverf
is uitstekend reinigbaar. Bij uitstek geschikt voor plafonds en wanden.

• Aanzetvrij
• Uitstekend reinigbaar
• Volledig mat

Zijdeglans Muurverf
Voor een meer glanzende wandafwerking kun je deze zijdeglanzende,
uitstekend reinigbare muurverf gebruiken. Door de subtiele zijdeglans
uitstraling krijgt de geverfde wand meer diepte. Speciaal geschikt als
afwerking van glasweefsel en spachtelputz, maar ook voor plafonds en
wanden. Deze perfect dekkende, sneldrogende zijdeglans muurverf
kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

• Uitstekend reinigbaar
• Perfect dekkend
• Ook voor glasweefsel

Buiten Muurverf*
Ook voor buiten heeft Wijzonol een muurverf: Deze weerbestendige,
gladde muurverf geeft een semi-matglanzend resultaat en is speciaal
geschikt voor buiten. Toepasbaar op alle steenachtige ondergronden
zoals beton, metsel-en pleisterwerk en plaatmateriaal. Gemaakt voor
buiten, maar ook binnen goed mee te werken. Deze Buiten Muurverf is
zeer goed reinigbaar, perfect dekkend en sneldrogend.

• Weerbestendig
• Zeer goed reinigbaar
• Gemakkelijk verwerkbaar
* Nieuwe verpakking vanaf
najaar leverbaar

speciale toepassing
Extra Reinigbaar Muurverf
Voor veel belaste wanden en plafonds die regelmatig schoongemaakt
moeten worden, zoals de (bij)keuken, hal en woonkamer, is deze matte,
extra goed reinigbare en perfect dekkende muurverf zeer geschikt.
Hardnekkige vlekken verwijder je in een handomdraai met een vochtige
doek, zonder een speciale cleaner te gebruiken.

• Extra goed reinigbaar
• Perfect dekkend
• Mat

Badkamer Muurverf
Voor badkamers, bijkeukens of andere vochtige ruimes, waar vocht soms
een uitdaging is, is er de zeer goed dekkende Wijzonol Badkamer Muurverf.
Voor schone, frisse wanden en plafonds is deze volledig oplosmiddelvrije,

• Schimmelbestendig
• Zeer hoge dekkracht
• Oplosmiddelvrij

geurarme en schimmelbestendige muurverf de oplossing.

voorbehandeling
Onbehandelde steenachtige ondergronden zijn vaak licht poederend, poreus en hebben een sterk
zuigend vermogen. Deze ondergronden kun je beter eerst voorbehandelen met één van de
Muurvoorstrijk producten van Wijzonol voor een goede hechting tussen de wand en de muurverflaag.

Muurvoorstrijk*
Dit blanke voorstrijkmiddel vermindert de zuiging van de ondergrond en
verbetert de hechting van de volgende laag muurverf. Uiteindelijk heb je
ook minder muurverf nodig. De Muurvoorstrijk kun je zowel binnen als
buiten gebruiken. Het rendement is sterk afhankelijk van de porositeit en
structuur van de ondergronden. Indien nodig kun je dit product verdunnen
met water.

• Blank voorstrijkmiddel
• Vermindert zuiging
• Verbetert hechting
* Nieuwe verpakking vanaf
najaar leverbaar

Muurvoorstrijk Aankleurbaar
Deze op kleur gemaakte voorstrijkmiddel en muurverf in één vermindert de
zuiging bij de volgende laag muurverf. Hierdoor kun je een laag muurverf
besparen. In plaats van 3 lagen, ben je nu met 2 lagen klaar! De
Muurvoorstrijk Aankleurbaar kun je zowel binnen als buiten gebruiken.
Het rendement is sterk afhankelijk van de porositeit en structuur van de
ondergrond.

• Bespaart 1 laag muurverf
• Voorstrijkmiddel
• Direct de juiste kleur

