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De gebruiksaanwijzing hebben wij voor u gemaakt om het allerbeste resultaat uit 
Annie Sloan Verf te halen. Eerst zullen wij de algemene dingen voor u behandelen 
die van toepassing zijn op alles wat u verft met Annie Sloan. Verder zullen wij dan 
ingaan op de dingen die u moet doen per product. Want bij een trap of keuken is het 
nu eenmaal anders dan bij stof. Wij hopen u zo goed mogelijk te helpen om héél véél 
plezier te beleven aan Annie Sloan Verf. Mocht u na het lezen van deze 
gebruiksaanwijzing toch nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. 
Met inmiddels ruim tien jaar ervaring met Annie Sloan Verf en het gebruik daarvan 
kunnen wij u vast goed adviseren. 

Voor u gaat Verven eerst ontvetten 

Harde gelakte of geverfde ondergronden altijd goed ontvetten met een natuurlijk 
schoonmaak middel. Wij geven de voorkeur aan St Marc, goedkoop, veilig en geeft 
geen verkleuring bij de verf. Poreuze ondergronden zoals onbehandeld hout stof of 
leer nooit ontvetten want dan trekt de St Marc in de verf en dat zal de hechting 
beïnvloeden. Na het ontvetten altijd afnemen met schoon water want St Marc laat 
een dunnen filmlaag achter. 

Voor u gaat verven altijd de Annie Sloan Verf op zijn kop 

Annie Sloan Verf is een waterverf en bij waterverf zakt het kleurpigment naar de 
bodem van de pot. Hierdoor heeft u bovenin water met een kleurtje en onderin 
extreem veel kleurpigment. Daarom nooit gelijk uit de pot gaan verven. Zet eerst de 
pot minimaal tien minuten op zijn kop. Laat het doorzakken. Daarna zet u de pot 
terug en verwijderd u de deksel. Gelijk goed oproeren en neem alles mee ook alles 
op de boden van de pot. Nadat u het een aantal minuten heeft doorgeroerd houd u 
het roerstokje omhoog en kijkt u hoe de verf terug loopt in de pot. De verf moet goed 
vloeibaar zijn, zo dun als tussen yoghurt en melk in. Als dat niet zo is gaat u wat 
water toevoegen. Want alleen met mooie vloeibare verf kunt u een goed resultaat 
behalen. Negeer alles wat op internet staat over verdunnen, meer dan de helft is 
onzin. Ook witte verf kan onder de blower gestaan hebben in Oxford en te dik zijn. 
Dus beoordeel zelf zoals we boven hebben beschreven of u moet verdunnen. 

Nooit Schuren van te voren 

Annie Sloan Verf kunt u aanbrengen op eigenlijk bijna alle ondergronden. Maar u 
moet zich realiseren dat heel veel ondergronden niet voor niets zijn afgewerkt. Als u 
in het verkeerde seizoen een boom kapt bloed die dood. Dat komt omdat een boom 
vol zit met bloed dat noemen ze tannine. De kleur van de tannine bepaald de kleur 
van het hout. Dus bijvoorbeeld Kersenhout heeft rode tannine. Als je gaat schuren en 
je haalt de beschermlaag weg zal het water van de waterverf de tannine vloeibaar 
maken en krijg je verkleuring van de verf. Want natuurlijke verf heeft een zuigende 
werking. Dat noemen ze bloeden. Dus nooit schuren. Uiteraard zal u moeten schuren 
als het hout of de verf is gaan bladderen. Annie Sloan Verf is geen lijm. Schuur het 
dan goed op. Als u dat heeft gedaan breng een grondlak aan op terpentine basis. Of 



gebruik Decorateursvernis om het oppervlak af te sluiten. Als dit is gedaan kunt u 
veilig aan de slag om te gaan verven.De ondergrond is nu veilig daar kan niets meer 
mee gebeuren. Annie Sloan Verf zal hechten zonder problemen. Wel willen wij nog 
één kanttekening maken. Verf nooit over olie dat is een kansloos traject. Er is geen 
enkele verf die duurzaam hecht op olie. Dat zal uitlopen op een mislukking. Wees 
verder voorzichtig met Teak Hout ook daar zit veel natuurlijke olie in. Om te 
beoordelen of je dat goed kunt verven is er een simpele truc. Laat een klein beetje 
water op het teakhout lopen. Ontstaat er parelvorming op het water, dan is dat een 
teken dat de olie gaat drijven op het water. Dan moet je het niet gaan verven. Want 
dat gaat geen duurzaam resultaat opleveren. Trekt het water direct in het hout en je 
ziet niets, kan je het waarschijnlijk probleemloos verven. 

Altijd twee keer dun verven 

Je kan beter twee keer dun verven dan één keer dik en wij leggen je graag uit 
waarom. Als je waterverf aanbrengt droogt het terwijl je er naar kijkt. Het ziet er 
donker uit als je het aanbrengt want het is nat, maar het droogt enorm snel. Als je 
dan kijkt en je bent even bezig heb je gelijk de neiging om terug te gaan waar het al 
droogt omdat dit lichter is. Doe dat nooit, want dan ga je met natte verf over half 
droge verf en gaat het korrelen. Daarom is het beter om gewoon dun te verven nooit 
terug te gaan. Na een uurtje doe je hetzelfde nogmaals en je zal zien dat de dekking 
dan uitstekend is en je heel tevreden zult zijn met je eind resultaat. 

Laat de verf twaalf uur drogen voor je het gaat afwerken 

 Meubels werk je af met Wax 
 Tafels met Decorateursvernis 
 Keukens met Decorateursvernis 
 Trappen met Vloervernis 
 Vloeren met Vloervernis 

Natuurlijke materialen verven 

Bij natuurlijke materialen moet je altijd eerst goed kijken of het natuurlijke materialen 
zijn. Dat zijn alleen jute, linnen, katoen, wol, leer en zijde. Waarom is dit belangrijk. 
Bij natuurlijke materialen trekt de verf in de vezels en veranderd het de kleur. Dat zal 
dus ook duurzaam zijn. Breng het zo dun aan dat het in de vezels trekt. Het mag er 
nooit op liggen, want dan zal het hard worden. Het moet er direct intrekken. Doet dat 
het niet, haal het gelijk weg en verdun de verf verder. Behandel nooit nappa dat is 
plastic, of viscose of polyester. Daar kan de verf niet intrekken en zult u nooit een 
duurzaam resultaat bereiken. Werk stof nooit af met Wax. De Wax zal in de verf 
trekken en maakt het hard. Dat is niet wat u wilt met stof. 

Extra Tips voor de afwerking met Vernis 

Als u verf afwerkt met Vernis moet u zich realiseren dat Annie Sloan Verf oplost in 
water en Vernis is netzo vloeibaar als water. Als u de vernis dus iets te dik aanbrengt 
zal de vernis de verf oplossen en krijgt u puntjes waar u de ondergrond gaat zien. 
Werkt u het dan bij met verf krijgt u verschil in kleurpigment en dat zie je en dat is niet 
mooi. Daarom raden wij u aan om de eerste laag Vernis die altijd zijdeglans moet zijn 
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te mengen met 50% Vernis en 50% Annie Sloan. Zo brengt u een afwerklaag aan op 
kleur die afsluit. Waardoor u het probleem van eventuele oplossing voorkomt. Breng 
daarna een zuivere laag Decorateursvernis zijdeglans aan en werk het af met een 
laatste laag decorateursvernis Mat. U vraagt zich waarschijnlijk af waarom. Dat 
leggen wij u graag uit, Zijdeglans Vernis en Mat maken samen een verbinding aan 
netzo als twee componenten lijm die de afwerking twee keer sterker maken dan als u 
het alleen zou afwerken met Decorateursvernis Mat. Wij hopen dat wij u hebben 
geholpen met onze adviezen. Heeft u nog vragen bel ons. Anders wensen wij u veel 
succes met verven. 

Annie Sloan Verf Gebruiksaanwijzing om te komen tot het allerbeste resultaat 

 


