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Verf is de algemene term voor producten die bedoeld zijn om een voorwerp te beschermen of te verfraaien door 
het van een pigmenthoudende laag te voorzien.  
Een geslaagde verfklus begint bij de goede verfkeuze en de gepaste voorbereiding. Om het juiste product voor te 
kunnen kiezen, let u in eerste instantie op het fysische omstandigheden (binnen, buiten, droge ruimte, vochtige 
ruimte…), maar ook het ‘soort’ ondergrond (metselwerk, bepleistering, hout..) is van belang. Nieuw aangebrachte 
verflagen moeten verenigbaar zijn met de ondergrond. Gebruik van onverenigbare verven kunnen problemen op-
leveren: toepassingsmoeilijkheden, blaasvorming, kleurvariaties of afbladdering van de verf enz.

Latex is nog een 
naam van vroeger. De 
eerste latexverven 
(muurverf) werden 
gemaakt van rubber 
(latex), afkomstig van 

rubberbomen. Tegenwoordig worden enkel nog 
synthetische dispersies  gebruikt voor water-
gedragen muurverven. Omdat ze een beetje lijken 
op de oude latexverven, wordt deze naam nog 
steeds gebruikt (vaak ook als verzamelnaam voor 

muurverf).
Lijnolie is een van de oudst gebruikte oliën 
en wordt sinds eeuwen gebruikt in verven en 
vernissen. Het wordt ook gebruikt voor de conser-
vering van ongeverfd hout.
Als vast bindmiddel, gebruikt men vaak minerale 
bindmiddelen zoals kalk of leem, respectievelijk in 
kalk- en leemverf. Ook caseïne, een dierlijk eiwit 
dat voorkomt in melk, kan kleurstof binden en is 
op die manier de basis van caseïneverf.

Verf bestaat uit drie delen, een vast gedeelte en één of 
twee vloeibare delen. Het vaste deel bestaat uit verf-
stof, pigment of kleurstof. De vloeibare delen zijn het 
bind- en oplosmiddel (verdunner). 
Het bindmiddel zal alle bestanddelen van de verf aan 
elkaar en aan de ondergrond binden. Het bindmiddel 
bepaalt de glans, hardheid, elasticiteit en watervast-
heid van de verf. Vloeibare bindmiddelen worden na 
droging vast. Meestal gebruikt men hiervoor harsen, 
een taai kleverig product dat natuurlijk of kunstmatig 
(synthetisch) gewonnen wordt. Andere mogelijkheden 
zijn oliën (bv. lijnolie uit afkomstig uit de zaden van 
olievlas), caseïne enz. 
Natuurlijke harsen komen voor in bomen en hebben 
als functie het dichten van beschadigingen van de bast. 
Natuurlijke harsen worden onder invloed van zuurstof 
hard. Een veel gebruikt natuurlijk hars in de verf-

industrie is Colofonium (pijnhars of terpentijnhars) dat 
men bekomt uit den. Een kunsthars (zoals alkydhars, 
vinylhars, acrylaathars,…) is een synthetische stof die 
dezelfde kenmerken heeft als een natuurlijke hars: het 
is gietbaar, zacht maar goed hechtend.

1. Inleiding

 2. Samenstelling verf
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Het oplosmiddel of verdunner is meestal organisch 
van oorsprong, zoals terpentijn of terpentine (white 
spirit), maar het kan ook water zijn. Het oplosmiddel  
verdampt na aanbrenging. Het doel van het verdun-
nen is om de verf soepeler en strijkbaarder te maken  
zodat deze beter kan worden aangebracht. Het 
bindmiddel  is bepalend  voor het oplosmiddel. Zo zal 
alkyd- en acrylaathars oplossen in terpentine, lijnolie 
en latex  in water en het hars, uit den, in het natuurlijke 
oplosmiddel  terpentijn (dat ook afkomstig is van den).
Bijna alle verven zijn tegenwoordig verdunbaar (en dus 
ook reinigbaar) met water door het toevoegen van een 
emulgator, een stof die helpt bij het mengen van twee 

stoffen die normaal gesproken niet of moeilijk  meng-
baar zijn. Op die manier wordt een emulsie 
gevormd.
Pigmenten geven de verf kleur. 
Naast die drie hoofdbestanddelen bevatten verven nog 
een aantal droogmiddelen, hulpstoffen en eventueel 
vulstoffen. Het gebruikte bind- en oplosmiddel en de 
verhouding van de hoofdbestanddelen verschilt naar-
gelang de verfsoort.
Op basis van de samenstelling is verf in te delen in 
twee categorieën nl. synthetische verven en natuurver-
ven. Beide verven komen voor op water- en solventba-
sis.

Synthetische verf Natuurverf

solventgedragen watergedragen solventgedragen watergedragen

bindmiddel alkydhars Acrylaathars/vinylhars Natuurlijke harsen, oliën, kalk, caseïne

Oplosmiddel *vaak terpentine 
(white spirit)

Water en 5-10% 
organisch oplosmiddel 

*plantaardige oorsprong 
zoals citrusolie of ter-

pentijn

enkel water

pigmenten Petrochemische of minerale oorsprong Plantaardige, dierlijke of minerale afkomst

Hulpstoffen Bewaarmiddelen, antischimmel en –
roestmiddelen, droogstoffen

Bewaarmiddelen**, droogmiddel afkomstig 
van zoveel mogelijk hernieuwbare 

grondstoffen

*Sommige verven krijgen de indicatie ‘high solid’. High solids zijn verven waarbij het percentage vaste stof wordt verhoogd 
en het percentage oplosmiddel wordt verlaagd (high solid = hoog vaste stof).
** Natuurverf in poederverf bevatten geen bewaarmiddelen.
*** Terpentijn, ook wel “terpentijnolie”, “gomterpentijn”, “Portugese terpentijnolie” of “Venetiaanse terpentijnolie” 
genoemd wordt gemaakt door hars van naaldbomen te destilleren (wat “rectificeren” wordt genoemd). Terpentijn ruikt 
dan ook redelijk prettig. Terpentine daarentegen is een product gewonnen uit aardolie en heeft een minder aangename 
geur.
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Hernieuwbare grondstoffen verdienen vanuit milieu-
oogpunt de voorkeur. Synthetische verven halen hun 
grondstoffen grotendeels uit uitputbare grondstoffen 
zoals aardoliederivaten.
Daarnaast zorgen de vluchtige organische stoffen (VOS) 
voor de grootste milieubelasting tijdens de levens-
cyclus van verven. Ozon ontstaat immers op warme 
dagen in de onderste luchtlagen (op leefniveau) door 

de inwerking  van zonlicht (UV: Ultra Violet licht) op 
lucht verontreinigd met stikstofoxiden en vluchtige 
organische  stoffen.
Sommige natuurverven zijn verkrijgbaar in poedervorm 
en dus zonder bewaarmiddelen. Het transport van deze 
verf vergt minder energie omdat er geen onnodige 
liters moeten vervoerd worden. De verf wordt immers 
ter plaatse vermengd met water. 

De meest bekende gezondheidsklacht bij verven is 
misselijkheid en duizeligheid. De oorzaak hiervan is de 
aanwezigheid van VOS die worden gebruikt als oplos-
middel en die na het aanbrengen van de verf verdam-
pen. Watergedragen verven bevatten minder VOS, maar 
ze zijn niet vrij van schadelijke stoffen. Vaak worden 
organische stoffen en conserveermiddelen tegen 
schimmel- en bacteriegroei aan de verven toegevoegd  
of gebruikt men pigmenten die zware metalen bevat-
ten.  In ongeveer 80% van de watergedragen synthe-
tische verven gebruikt men biocides als schimmelwe-
rend conserverings middel. Die producten zijn irriterend 
voor de huid.  

Bij natuurverven is dit veel minder het geval, zeker bij 
de watergedragen afwerkingen. 
De waterdampdoorlaatbaarheid van natuurverven 
is vaak groter dan die van synthetische verven. Dit 
bevordert een gezond binnenklimaat. Vooral minerale 
muurverf vormt een harde (minerale) laag op de muur 
die zeer dampopen is en beter ademt dan latexverf. 
Dat maakt de verf zeer geschikt voor vochtige gebou-
wen of ruimtes. 
Lakverven die volledig dekkend zijn, verliezen hun 
ademende en vochtregulerende functie. Natuurlijke 
lakken sluiten het oppervlakte niet volledig af.

 3. Milieu-impact

 4. Gezondheidsimpact

De zogenaamde latex-, acryl- en vinylverven bestaan 
voor het grootste deel uit minuscule kunststof-
deeltjes  die door geen enkel waterzuiverings station 
tegengehouden worden en dus vroeg of laat in zee 
belanden. Spoel daarom nooit borstels af onder de 

kraan of giet geen afvalwater in de riolering. Veeg 
de borstels zoveel mogelijk af (aan een krant bijv.), 
spoel ze in water, laat dat water opdrogen en geef 
de gedroogde resten mee met het klein gevaarlijk 
afval.
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Synthetische verf Natuurverf
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schadelijke stoffen veel minder minimaal minimaal

dampopen h 5 A A
vochtregulerend h 5 A A

Watergedragen (waterverdunbare) verf, zoveel beter?

Watergedragen verf is alvast meer verantwoord dan 
verf waarbij men VOS (vb white spirit) als oplos-
middel gebruikt.  
Laat je echter niet misleiden : ook waterverdunbare 
verf kan milieubelastend zijn. Watergedragen verven 
worden vaak verkocht als ‘ecologisch’. De klassieke 
watergedragen verven, zoals o.a. latexverf, bevatten 
minder solventen. Op zich positief, maar ze bestaan 
nog steeds voor 5 tot 20% uit VOS en daarbovenop 
vaak ook nog heel wat ongezonde toeslagstoffen. 
Die toeslagstoffen zijn veelal op basis van aardolie, 

en dienen om de verf te verdunnen, de verwerkbaar-
heid te verbeteren, beter te laten bewaren enz. Men 
voegt men bij sommige verven formaldehyde toe als 
bewaarmiddel. Bij het uitdrogen van de verf zal het 
verdampen en in de binnenlucht terechtkomen. Op 
sommige toevoegstoffen kunnen bepaalde personen 
allergisch reageren. 
Daarnaast is bij watergedragen verven de kans groot 
dat veel water wordt gebruikt voor het schoonmaken 
van het gereedschap. Dit afvalwater verdwijnt veelal 
in de riool met alle gevolgen van dien. 
Let dus op: een watergedragen verf is niet nood-
zakelijk een gezonde, milieuvriendelijke verf. 

Elke ondergrond zijn eigen verf! 
Bij de keuze van de afwerking moet je rekening houden met de fysische omstandigheden (binnen, buiten, vochtige  
ruimte,…) maar ook met de ondergrond. Verven op hout is niet hetzelfde als verven op een bepleisterde muur.

Hout afwerken kan door lakken, vernissen, beitsen of oliën. Afhankelijk van de gekozen afwerking krijg je een 
ander uitzicht en oppervlaktebescherming van het hout. 

 5. Bouwtechnische kenmerken

 5.1. Verf voor schrijnwerk
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 5.1.1. Lakverf

Lakverf is een afwasbare dekkende verf voor buiten- of 
voor binnen. In tegenstelling tot een synthetische lak 
sluit een natuurlijke lak het oppervlakte niet af. Wens 
je het hout volledig dekkend  te behandelen, dan zal 
je het hout eerst van een grondlaag moeten voorzien. 
Lak trekt namelijk erg diep in het hout. Grondverf zorgt 
voor een goede hechting tussen het hout en de lak-
laag, het vermindert de sterke zuiging van het hout en 
het vult de houtnerf en kleine oneffenheden op waar-
door je een gladder eindresultaat  krijgt. 
Voor de grondlaag en de afwerklaag gebruik je best 
dezelfde soort lak. Weet je niet uit welk verf een vorige 
laag bestaat, dan is het verstandig om de verflaag er 
helemaal af te halen. 
Lakverven zijn verkrijgbaar op waterbasis (acrylverf of 
met azijnzuuresters als bindmiddel), terpentinebasis 
(alkydverf), thinnerbasis (epoxyverf) en terpentijnbasis 
(lijnolieverf).

Werken met lakverf
Idealiter vertrek je van een kaal stuk hout met een 
vochtigheidsgraad tussen 14 en 17%. Vooraleer je 
de grondlaag aanbrengt is het van belang het hout 
goed te schuren om het op te ruwen voor een betere 
hechting. Binnen is één grondlaag voldoende, buiten 
moet je minimaal 2 lagen aanbrengen.

Na het gronden en eventueel repareren van bescha-
digingen breng je minimaal 2 laklagen aan, waarvan 
de eerste laag 5% verdund is met water of terpen-
tine, afhankelijk of je werkt met lak op waterbasis of 
solventbasis.  
Let op: Tussen de nieuwe verflagen moet je altijd 
licht opschuren voor een betere hechting.

 5.1.2. Vernis

Een vernis is een transparante lak die het hout beschermt tegen vochtigheid en vuil. Vernis is een afwerking voor 
binnen omdat er geen pigmenten aan toegevoegd worden die verkleuring onder invloed van zonlicht tegengaan. 
Een natuurlijke vernis sluit, in tegenstelling tot een synthetische vernis, het oppervlakte niet af. 
Natuurlijke vernissen zijn verkrijgbaar op water- en olieharsbasis, zowel glanzend als mat.
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 5.1.3. Beits

Beits heeft dezelfde samenstelling als verf, met uitzon-
dering van de vulstoffen. Vaak wordt wel een pigment 
of glansmaker toegevoegd voor een licht gekleurd 
effect. Een transparante beits geeft het hout bescher-
ming tegen vochtigheid en tegen bepaalde houtetende 
insecten, terwijl de structuur en tekening toch zichtbaar 
blijft. Beits is filmvormend. 
Natuurlijke beitsen zijn verkrijgbaar op water- en olie-
harsbasis. Beitsen die voor buiten geschikt zijn hebben 
meestal een vochtregulerende werking en bieden vaak 
een UV-bescherming. 
Een dekkende beits heeft dezelfde technische eigen-
schappen als een transparante beits: het oppervlak 

blijft dampopen en ademend, maar de verf is dikker  
en het bevat meer pigment. Foutjes worden hierdoor 
gedeeltelijk verdoezeld, zonder de structuur volledig te 
verbergen. De pigmenten verlengen de levensduur van 
beits en hout. 

 5.1.4. Olie en boenwas
Oliën worden gebruikt voor de behandeling van hout, 
zowel binnen als buiten, en als grond of als toplaag. Als 
grondlaag zorgt het voor een goede dieptebescherming, 
daarna kan je het hout afwerken met een natuurlijke 
beits, vernis of lakverf of een toplaag van olie. 
Natuurlijke oliën zijn verkrijgbaar op waterbasis als op 
basis van natuurlijke oplosmiddelen.
Hout afgewerkt met natuurlijke olie behoudt zijn natuur-
lijke uitstraling. Olie dringt diep in het hout en zorgt zo 
voor een effectieve bescherming. 
Boenwas dient als extra beschermlaag voor houten meu-
belen en vloeren. Het hoofdbestanddeel is natuurlijke bij-
enwas, waardoor boenwas een antistatisch effect heeft. 
Boenwas kan zowel vast als vloeibaar zijn en eventueel 
gemengd met olie.

Werken met beits
In principe kan je alle houtsoorten beitsen. Naald-
houtsoorten geven, door het in meer of mindere 
mate aanwezig zijn van hars, meer problemen dan 
loofhoutsoorten. Het is belangrijk dat het hout goed 
wordt voorbewerkt door het glad te schuren en stof- 
en vetvrij te maken.

Indien je beits buiten gebruikt, zal er regelmatig 
een onderhoudsbeurt nodig zijn. Afhankelijk van 
de oriëntatie en de bescherming is er een onder-
houdsinterval van 2 à 5 jaar. Op houten ramen breng 
je beits in drie lagen aan. Voor teakhout is een beits 
niet geschikt.

Een groot voordeel van oliën ten opzichte 
van vernissen  is dat men geen last heeft van 
rondvliegend  stof omdat de vloer droogge-
wreven wordt met vodden. Hierdoor wordt het 
aanwezige stof weggenomen.
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 5.1.5. Overzichtstabel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van houtbehandeling en de eigen-
schappen en toepassingen ervan.

Ge
zo

nd
he

id

M
ili

eu Eigenschappen Technishce aspecten

ad
em

en
d

af
w

as
ba

ar

fil
m

vo
rm

en
d

na
tu

ur
lij

k 
ui

tz
ic

ht
 

va
n 

ho
ut

vo
ed

en
d

gr
on

dl
aa

g 
 n

od
ig

aa
nt

al
 la

ge
n

lakverf h 5 A A h h ja 2 of meer

vernis h 5 A A 5 h nee 3 tot 5

Beits/lazuur A A h 5 A A nee 2 of meer

was A A h 5 A A nee 2 of meer

olie A A 5 h A A nee Afhankelijk van 
houtsoort

Tip
Schrijnwerk dient aan de binnenzijde steeds beter, of 
minstens even goed, te worden behandeld als aan de 
buitenzijde. Een te grote dampdoorlaatbaarheid aan 
de binnenzijde gecombineerd met een afgesloten 

systeem aan de buitenzijde resulteert in het afsto-
ten van de buitenste bescherming als gevolg van 
migratie  van vocht van binnen naar buiten. Dus een 
raam binnen  oliën en buiten lakken is geen goede 
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Afhankelijk van het bindmiddel kunnen we verschillende natuurverven onderscheiden.
Natuurharsdispersieverven zijn de natuurlijke alternatieven voor de kunstharsdispersieverven (de klassieke latex-
verven). Ze bevatten in water geëmulgeerde plantaardige oliën en harsen. Ze bestaan uitsluitend uit plantaardige 
en minerale grondstoffen en zijn volledig vrij van bvb. synthetische bewaarmiddelen, ftalaatzuren, weekmakers of 
petrochemische oplosmiddelen.
Omdat ook zij tot de filmvormende verven behoren, met een verklevend, plantaardig bindmiddel, is hun porositeit 
minder uitgesproken dan bij de minerale verven . Ze zijn wateroplosbaar, vochtregulerend, dampopen en anti-
statisch. 
Enkele merken: AGLAIA, AQUAMARIJN, AURO, BIOFA, BIOPIN, ECOTEC, ECOCOLOR, GALTANE, NATURAM, ULTRANATURE,  
VOLVOX 

Leemverf heeft als hoofdbestanddeel leem. 
Leemverf is wateroplosbaar, ademend en vochtregulerend. De verf, is elastisch, antistatisch, geurabsorberend, 
watervast en dampdoorlatend. Leemverf blijft, ook na droging wateroplosbaar. Om de verf te beschermen en/of 
afwasbaar te maken bestaan er fixeermiddelen op waterbasis. 
Enkele merken: CLAYTEC, ECOTEC, KREIDEZEIT, NATURAM, TIERRAFINO, ULTRANATURE, VOLVOX 

Kalkverven zijn klassieke minerale verven met kalkhydraat als bindmiddel en water als oplosmiddel. Bouw-
biologisch bekeken zijn kalkverven ideaal, maar vaak moeten ze op technisch vlak onderdoen voor silicaat- en 
kalkcaseïneverven. In kelders is zuivere kalkverf zinvol. Ook voor muren die kampen met vochtproblemen is 
kalkverf een aanrader. De verf is uiterst dampdoorlatend zodat vocht niet opgesloten wordt maar integendeel kan 
uitdampen. De voor minerale verven typische alkaliteit remt de ontwikkeling van schimmels. Door de aanwezig-
heid van kalk is het pigment titaanwit voor de witte kleur niet meer nodig.
Enkele merken: AMAZOANA, AURO, BEECK, CALCATEX, GALTANE, JORDAN&Co KEIM, ULTRANATURE, UNILIT

Caseïnedispersieverven hebben melkcaseïne als bindmiddel en water als oplosmiddel. Deze verven hebben een 
meer open structuur dan de andere natuurharsdispersieverven en hun oppervlak is meestal minder slijtvast. Door 
hun poreusheid vormen ze een ideale witmatte glacisgrond voor aansluitende wandglaceer- of sluier technieken 
met getint glaceermiddel. Caseïneverf is heel dampdoorlatend en neemt gemakkelijk vuil op. Om dit 
te verhinderen  kan je er een transparante laag opzetten die een bescherming vormt tegen vuil.
Enkele merken: AURO, AGLAIA, BEECK, CALCATEX, ECOCOLOR, ECOTEC, GALTANE, KREIDEZEIT, NATURAM, VOLVOX

Kalkcaseïneverven bevatten zowel een mineraal (kalk) als een organisch (caseïne) bindmiddel en water als oplos-
middel. In feite zijn het gemodificeerde kalkverven. Echte kalkcaseïneverf wordt in poedervorm aangeboden en 
heeft goede technische eigenschappen. In de monumentenzorg is ze vast verankerd. Bouwbiologisch is de verf 
interessant omwille van de grondstoffenbasis, de goede waterdampdoorlaatbaarheid en de uitstekende wissel-
werking met leem of luchtkalkpleisters. In kalkcaseïneverf  zitten geen weekmakers, bewaar- of oplosmiddelen en 

 5.2. Verf voor binnenwanden (muren en plafonds)

 5.2.1. Soorten natuurverven
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ze wordt doorgaans goed verdragen ook door mensen met allergieën. 
Enkele merken: AURO, AGLAIA, BEECK, CALCATEX, ECOCOLOR, ECOTEC, GALTANE, KREIDEZEIT, NATURAM, VOLVOX

In lijnolieverven worden lijnolie en natuurharsen gebruikt als bindmiddel en terpentijn of citrusolie als oplossings- 
en verdunningsmiddel. Lijnolie wordt gemaakt van vlaszaad, een onuitputtelijke natuurlijke bron. Lijnolieverf hecht 
goed en is elastischer dan de synthetische verfsoorten. Ze is dampdoorlatend en niet statisch oplaadbaar. Lijnolie-
verf vereist een langere droogtijd. Er bestaan ook watergedragen verven op basis van lijnolie.
Enkele merken: AQUAMARIJN, … 

Silicaatverven zijn watergedragen en hebben als bindmiddel enkel kaliwaterglas. Ze reageren met de minerale 
ondergrond door een chemische binding, genaamd de ‘verkiezeling. Om dit te bereiken moet die ondergrond wel 
poreus, zuigend en goed wateropnemend zijn. Silicaatverf is extreem dampdoorlatend; vrij van organische uit-
wasemingen en werkt, zoals kalkverf, door hun natuurlijke alkaliteit antibacterieel.
Door de verkiezeling zijn silicaatverven ook bij blootgestelde gevels zeer goed houdbaar. Wegens hun extreme po-
reusheid zijn deze verven slecht wasbaar. Ze hebben een zeer lange levensduur, ze zijn weersbestendig en damp-
open. Silicaatverven zijn bijzonder geschikt voor buitentoepassingen, maar ook binnen kunnen ze gebruikt worden 
als vochtbestendige verf op minerale ondergronden.
Enkele merken: BEECK, BIOFA, KEIM, KREIDEZEIT, CORIDECOR, CORISILK… 

Het voornaamste bestanddeel van kookverf is langdurig gekookt rogge- en tarwemeel. Het oplosmiddel is water 
en het heeft het natuurlijke ijzersulfaat als verduurzamingsmiddel. De verf bevat enkel natuurlijke kleurstoffen, 
waardoor de kleurdiversiteit beperkt is. Kookverf is dampopen en bladdert niet af . De verf is niet goed bestand 
tegen scheurtjes. 
Enkele merken: AURO, UULA, VOLVOX

 5.2.2. Klassieke verven:

De eerste latexverven werden gemaakt van de rubber 
(latex), afkomstig van rubberbomen. Tegenwoordig 
worden alleen nog synthetische dispersies gebruikt 
voor watergedragen emulsieverven. Deze naam wordt 
nog steeds gebruikt omdat ze een beetje lijken op de 
oude latexverven. De naam wordt ook vaak gebruikt 
als verzamelnaam voor muurverf.
Een alkyd(hars)verf heeft als bindmiddel alkydhars. 
Verven die met een alkydhars zijn gemaakt, moeten 
verdund worden met terpentine en/of andere oplos-

middelen. Alkydverf bevat tot 50% vluchtig organische 
stoffen. Dit is dus zeker niet een verf die je binnenshuis 
wil gebruiken. De verf geeft een goede dekking en 
wordt o.a. gebruikt voor buitenschrijnwerk.
Een acrylaatverf heeft als bindmiddel acrylaathars dat 
in water is gedispergeerd. Dispergeren is het zeer fijn 
verdelen van vaste bindmiddeldeeltjes in water. Deze 
verf is dus met water te verdunnen. Acrylaten vergelen 
minimaal. Wanneer de verf droogt, verdampt het water. 
Wat achterblijft is een elastische laag uit kunststof
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Enkele misvattingen over natuurverf…

• Natuurverf is duurder.  
Dit is niet noodzakelijk zo. Vergeleken met andere kwaliteitsverven is ze soms goedkoper. Donkere kleuren 
zijn meestal wel duurder.

• Natuurverf droogt trager.  
Voor muurverf is dit geen belemmering. De droogtijd is iets langer, maar na 8 uur is de verf meestal over-
schilderbaar. De complete uithardingstijd is wel langer. Voor lakverf gaat dit soms op, maar niet altijd. Is de 
droogtijd belangrijk voor de vooruitgang van de werken, stem dan de keuze van de lakverf hierop af.  
Er zijn grote onderlinge verschillen tussen de verschillende natuurverfmerken.

• Natuurverf verwerkt moeilijker.  
Deze bewering gaat zeker niet op voor lakverven. Olieverven hebben een uitstekende vloei en een lange 
open tijd. Sommige watergedragen natuurverven verwerken veel beter dan watergedragen synthetische  
verven.

• Natuurverf dekt slecht. 
Klopt niet. Er zijn onderlinge verschillen in dekkracht tussen de verschillende merken, maar meestal zullen 
twee lagen volstaan. Bepaalde felle kleuren dekken slechter, maar dit is ook vaak bij synthetische verven 
het geval. Voor lakverven volstaan meestal een primer en 2 lagen. 

• Er bestaan bijna geen kleuren in natuurverf:  
Dit is niet langer zo. Bij veel merken is de verf te bestellen volgens NCS, RAL... De gebruikte pigmenten zijn 
dan soms wel synthetisch. 

• Natuurverf is moeilijk te verkrijgen. 
Natuurverf is inderdaad op niet heel veel adressen verkrijgbaar. De levering van een aantal merken loopt 
wel al zeer vlot (ook op kleur). De verkrijgbaarheid kan alleen vergroten door de toename van het aantal 
verbruikers. Op de databank van VIBE vzw kan je alle leveranciers terugvinden die door VIBE vzw erkend zijn.

Weetjes:

• De klassieke afwasbare synthetische verven bevatten solventen en hebben als nadeel dat ze niet dampopen 
zijn. Op de plaatsen waar je een dergelijke ondoordringbare verf zou toepassen, kan je eigenlijk beter tegels 
plaatsen. 

• De meeste natuurverf is redelijk mat en bijgevolg minder schrobvast. Er zijn binnen de natuurverfmerken 
ook producten verkrijgbaar om de schrobvastheid te vergroten. Schellak, bijvoorbeeld is een soort was dat 
wordt toegevoegd om de schrobvastheid te verbeteren.

• Als je aan caseïneverf voorlijm toevoegt, bekom je een uitstekende verf voor beton.
• Caseïneverf is heel dampdoorlatend en neemt gemakkelijk vuil op. Om dit te verhinderen kan je er een 

transparante laag opzetten die een bescherming vormt tegen vuil.
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 5.3. Toepassing

 5.3.1. Voorbereiden van de ondergrond

Om een goed resultaat te bekomen is het vooral belangrijk met de juiste verf op de juiste ondergrond te werken. 
Een goede voorbereiding van de ondergrond is en blijft de eerste cruciale stap voor een goed eindresultaat. Goed 
begonnen is half gewonnen! De ondergrond moet steeds vetvrij en proper zijn.  
Wil je weten welke verf er op je muur zit? Een gewone muurverf (dispersieverf of latexverf) herken je aan de 
matte afwerking. Heeft de muur een enigszins glanzend uitzicht, dan kan het om een alkydhars- of acrylver gaan. 
Er is een simpel trucje om te achterhalen welk van de twee het is. Je neemt een vochtige doek met spiritus en 
haalt deze over de verflaag. Wanneer de verflaag plakkerig wordt, dan heb je te maken met een acrylverflaag en 
zo niet, dan is de onderlaag alkydverf.

Verwijder behangpapier
Het overschilderen van behangpapier geeft zelden een mooi resultaat. Verwijder het papier door het eerst 
voldoende te bevochtigen met warm water of gebruik een stomer. Zorg ervoor dat je alle kleine stukjes en al de 
lijmresten verwijdert. Lijmresten bevatten cellulose. Cellulose lost op in water en zal bij het overschilderen blaasjes 
in de verf veroorzaken.

Verwijder loszittende verf
Loszittende verf die niet meer goed hecht, kan bij het overschilderden loskomen door de krimpspanning tijdens 
het drogen. Met een scherpe verfkrabber of scherp plamuurmes kan je loszittende verf makkelijk verwijderen. 

Afwassen
Vuil en vet zorgt voor slechte hechting van verf of andere producten. Afwassen met een ontvettend middel in het 
afwaswater is steeds noodzakelijk. Spoel voldoende na.

Tips

• Een muur met een sterk zuigende ondergrond, vb.een onbepleisterde muur, kan je best voorbehandelen met 
een primer. 

• Voor een poederige ondergrond, vb. een uitgedroogde baksteen, gebruik je vooraf een silicaatgrondering.
• Bepaalde OSB-platen zijn verlijmd met harsen die door het schilderwerk komen. Zulke platen hebben een 

voorbehandeling nodig.
• Ook roetvlekken, roestvlekken of vervuiling door nicotine kan je voorbehandelen met speciale (ecologische) 

producten.
• Heb je verschillende ondergronden: een stuk bepleisterd, een stuk met behangpapier enz. gebruik dan een 

primer. Zo vermijd je vlekken of kleurverschillen. 
• Als je behang verwijdert, kunnen er restanten van de lijm (cellulose) op de muur achterblijven. Die lossen op 

in water en vormen blaasjes in de verf. Reinig daarom de muur vooraf heel goed met een zeep op basis van 
dennenhars.

• Een muur met een klassieke, synthetische, matte latexverf is overschilderbaar met natuurverf.
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Herstel barsten, scheuren en loszittende delen
Kap alle loszittende delen uit. Je kan die loszittende delen vinden door het stelselmatig betikken van het opper-
vlak. Daar waar de pleister hol klinkt, zit ze los.
Krab kleinere scheurtjes in het pleisterwerk uit en maak het geheel stofvrij en fixeer indien nodig. Uitgekapte 
stukken zijn zeer stoffig en bieden niet genoeg hechting voor de herstellingen. Gebruik een relatief sterk fixatief 
(bijvoorbeeld op basis van natuurlijke olie of op basis van hydraatkalk). Stop de grote gaten met natuurgips. Na het 
uitdrogen is het meestal nog nodig om de herstelling bij te werken met een plamuur. De kleinere scheurtjes (reeds 
uitgekrabd) in het pleisterwerk worden opgevuld met een gipsplamuur.
 
Schuren
Alle herstelde delen dienen na volledige uitdroging geschuurd te worden. Gebruik hierbij een degelijk stofmasker. 
De grootte van de oneffenheden en het soort plamuur bepalen de korrelgrootte van het schuurpapier. Te fijn papier 
volgt het oppervlak te veel en schuurt de oneffenheden niet weg, te grof papier maakt krassen. Meestal zal een 
korrel 150 à 220 geschikt zijn.

Fixeren
Alles wat je hebt geplamuurd en geschuurd moet je nu nog fixeren. Dit bevordert de hechting van de verf. Indien 
de oorspronkelijke pleisterlaag nog nooit is geschilderd, kan je de volledige oppervlakte fixeren. Gebruik hiervoor 
een licht watergedragen product (vb. op basis van cellulose en boomharsen) om het oppervlak schilderklaar te 
maken.

Gipsplaten
Bij gipsplaten worden de voegen nauwgezet opgevuld met gipsplamuur. De naden worden eerst gewapend met 
specifiek daarvoor geschikte netvliesband. Het uitplamuren van de voegen doe je best in 3 keer, pas daarna kan je 
de geplamuurde zones licht schuren. Reliëfverschillen kan je makkelijk opsporen door het plaatsen van een rechte 
lat over de voeg en te kijken of deze volledig aansluit. 
Na het plamuren en schuren fixeer je de volledige oppervlakte. Gebruik hiervoor een licht watergedragen product, 
bijvoorbeeld op basis van cellulose en boomharsen.

 5.3.2. Verven van muren en plafonds

Begin bij het schilderen van de plafonds altijd eerst 
met het schilderen van de hoek van de kamer met een 
borstel. Gebruik daarna pas de nog propere rol voor het 
aandrogen van de verf in de hoek. Breng vervolgens 
verf aan op de rol en bestrijk de rest van het oppervlak. 
Verdeel de verf zeer goed. Laat ze eventjes aanpakken 
en ga dan met de rol (zonder er nog verf op te doen) 
nogmaals zacht over het oppervlak. Zo krijg je een fijne 
oppervlaktetextuur. Doe deze laatste beweging steeds 
in dezelfde richting. Na de plafonds kan je de muren op 
dezelfde manier doen.  
Muren en plafonds kunnen op dezelfde dag de eerste  
 

laag krijgen. Na de eerste laag is het niet nodig om de 
rollen uit te spoelen. Verpak ze luchtdicht in een plastic 
zak. 
De tweede laag breng je ten vroegste de dag erna aan. 
Begin terug met de plafonds. Indien je tussen de mu-
ren en plafonds niets moet aflijnen, kan je de muren 
op dezelfde dag doen. Aflijnen kan met een vaste hand 
of door het kleven van een tape. Hiervoor moet de verf 
echter voldoende uitgehard zijn. Gebruik best een ‘safe-
release’ tape (wit of paars). Verwijder na het schilderen 
de tape. Hoe langer de tape blijft kleven, hoe makkelij-
ker de verf zal lossen.
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 5.3.3. Schilderen met kalkverf

 5.3.4. Overzichtstabellen

Schilderen met kalkverf vereist een iets andere aanpak. 
Belangrijk is om de herstellingen van putjes e.d. niet 
met gipsplamuur te doen. Door een andere pH-waarde 
zal de kalkverf anders uitkleuren, zeker bij donkere 
kleuren. Er is plamuur op de markt die dit probleem 
verhelpt. Bij oude muren is het niet altijd nodig om 

putjes te herstellen indien je met kalkverf schildert. De 
kalkverf op gehavende muren geeft een extra door-
leefd effect, wat dikwijls net de bedoeling is.
Kalkverf voor het schilderen van gipsplaatwanden 
wordt afgeraden. De voegen kunnen zich aftekenen in 
het schilderwerk.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eigenschappen en toepassingen van muurverven.

* op beton: na toevoeging van voorlijm.
** voorbehandelen door opschuren
***in de handel ook wel natuurharsdispersieverf genoemd
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acrylverf A A A A A A h h A
alkydverf h h h h h h h A A
latexverf A A A A A 5** 5 h h
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eigenschappen en toepassingen van muurverven.

VERVEN

Gezondheid Milieu
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leemverf minimaal A A
kalkverf minimaal A A
silicaatverf minimaal A A
caseïneverf minimaal A A
lijnolieverf minimaal A A
overige natuurverven*** minimaal A A
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acrylverf veel h h
alkydverf veel h h
latexverf minder 5 5

 5.4. Verf voor buitengevels

 5.5. Verf voor metaalwerk

Voor buitengevels is silicaatverf zeer geschikt. Juist toegepast heeft deze verf een zeer lange levensduur. Ze is 
weersbestendig en dampopen. Indien nodig breng je eerst een mineraalgrondering aan. 
Ook kalkverven kan je gebruiken voor buitentoepassingen. Zuivere silicaatverven genieten wel de absolute voor-
keur.

Metaalverf kan op basis van solvent of op waterbasis zijn gemaakt. Meestal is er geen grondlaag nodig als je op 
staal schildert. Op non-ferrometalen zoals aluminium wordt er soms wel een primer aangeraden. Om het metaal 
tegen weer en wind te beschermen en roest te voorkomen, zijn meestal twee, drie of zelfs meer lagen verf nodig.
Metaalverf is viskeuzer dan andere soorten verf, maar een goede metaalverf vloeit toch voldoende uit om borstel-
strepen te doen verdwijnen. Roestig metaal moet je altijd vooraf behandelen door de roestplekken te verwijderen, 
het metaal af te schuren en stof- en vetvrij te maken.
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 6. Overzichtstabel natuurverven

 7. Keuze VIBE

Onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende natuurverven op de mark.

1e  keuze: Verven met het label natureplus: zie: www.natureplus.org

2e  keuze: Natuurverven (bij voorkeur watergedragen):
- Zie databank VIBE: www.vibe.be
- Zie: www.vibe.be > downloads voor definitie van natuurverf
Alternatief:
Verven met een eco-label (Der Blaue Engel, Europees Ecolabel, Nordic Swan)

m
uu

rr
ve

rf

leemverf Claytec, Ecotec, Kreidezeit, Naturam, Tierrafino, Ultranature, Volvox

kalkverf Auro, Amazoana , Beeck, Calcatex, Corical, Galtane, Jordan&Co, Keim, 
Kreidezeit, Unilit, 

silicaatverf Beeck, Biofa, Keim, Coridecor, Corisilk, Kreidezeit

caseïneverf Volvox 

lijnolieverf Aquamarijn

overige natuurverven*** Aglaia, Aquamarijn, Auro, Biofa, Biopin, Ecotec, Ecocolor, Galtane, Naturam, 
Ultranature, Volvox

ho
ut

ve
rf

lakverf Aglaia, Aquamarijn, Auro, Biopin, Biofa, Ecotec, Leinos, Naturam, Ultranature  

vernis Aglaia, Auro, Beeck, Biopin, Biofa, Biohome, Ecotec, Faxe

beits/lazuur Aquamarijn, Auro, Biopin, Biofa, Biohome, Ecotec, Faxe, Galtane, Leinos, 
Naturam, Ultranature, Woca 

was Ultranature

olie Aglaia, Auro, Aquamarijn, Beeck, Biopin, Ecotec, Faxe, Naturam, Leinos, 
Jordan&Co, Ultranature
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 8. Bronnen/nuttige links

Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR (Hrsg): Schadstoffe in Innenräumen und an Gebäuden. Rudolf Müller 
GmbH & Co. KG, Köln, 2010, 494p
Drs Suzanne et Pierre Déoux: Le guide de l’habitat sain. Medieco Editions, Andorra-la-Vella, 2002, 409 p.
APUG NRW: Leitfaden Gesundheidsbewusst modernisieren. Wohngebäude von 1950 bis 1975.
Aktionsprogramm Umwelt und gesundheit Nordrhein-Westfalen,Düsseldorf, 2004, 160 p.
Armin Radünz, Alexandra Krings: Selbst renovieren-öko-logisch! Verbraucher Zentrale, Düsseldorf, 1999, 238p.
Gerd Zwiener: Ökologisches Baustoff-Lexikon. C.F. Müller Verslag GmbH, Heidelberg, 1994
Interne berichten natureplus.
Steunpunt en informatiecentrum voor preventie van afval, augustus 2003: www.stip.ovam.be
VIBE-publicatie ‘Labels’, okt. 2004.
Andy van den Dobbelsteen & Kees Alberts: Bouwmaterialen, milieu en gezondheid; WEKA
uitgeverij b.v, Amsterdam 2005, 144 p.
Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen,: Ratgeber 11, ‘Baustoffe richtig
auswählen’, 2000
www.natuurverfnetwerk.be
www.bewustverbruiken.org
www.natureplus.org
www.labelinfo.be
www.ecolabel.be
www.blauer-engel.de 
www.svanen.se
www.mmk.be
www.milieucentraal.nl
www.vibe.be/adressen_en_producten/
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