Vloer verven met Annie Sloan Chalk Paint
Ziet je laminaat of parketvloer er nog mooi uit, maar ben je toe aan een andere kleur? Schilder ‘m over
met Annie Sloan Chalk Paint ! Kies bijvoorbeeld voor koninklijk Napoleonic Blue of Old White voor een
mooie witte vloer. Ook kun je met sjablonen patronen maken op de vloer, een loper of je eigen
vloerkleed tekenen. Zo kun je je vloer de kleur en uitstraling geven die je zelf wilt! Met Polyvine
Vloervernis werk je de vloer af, zodat het geheel krasbestendig is.
Nodig om een vloer te schilderen:











Annie Sloan Chalk Paint (per blik 6 m2) omdat je 2 keer moet verven
Polyvine Vloervernis zijdeglans (en mat)
Varkensharen kwast
Fijn schuurpapier
St. Marc
Pluisvrije doek
Vachtroller met korte haartjes
Verfbakje
Verniskwast
Schuimroller

Stappenplan om je Vloer te verven
Test altijd eerst een stukje vloer om te kijken of het goed gaat om direct over de vloer te schilderen.
Oude parketvloeren of geschuurde vloeren kunnen gaan bloeden en vlekken in de verf geven. Is dit
het geval? Behandel de vloer dan eerst voor met Alabastine Voorstrijk of zet er een goed laag
Vloervernis op van Polyvine..
Voorbereiding









Verwijder zoveel mogelijk meubels uit de ruimte die je gaat schilderen
Stofzuig de vloer goed
Ontvet nu de vloer met St. Marc. De juiste verhouding is 4 dopjes St. Marc op 1 liter water.
Voor een emmer water van 5 liter heb je dus 20 dopjes St. Marc nodig.
Als het water na het ontvetten van de vloer erg vies is, herhaal het dan nog een keer, totdat
het sopje niet meer vies wordt.
Schuur de vloer wanneer die glad is (laminaat) licht op met een schuurpapiertje. Het is
belangrijk om dit te doen NA het ontvetten, omdat je anders het vet in het laminaat smeert met
schuren.
Stofzuig de vloer goed, ook de naden en randen.
Maak de vloer goed schoon met puur water en een pluisvrije doek. Laat dit drogen.
Je kunt nu gaan schilderen

Schilderen






Zorg ervoor dat je schone, pluisvrije sokken aan hebt zodat de vloer niet weer vies wordt of
beschadigd.
Roer de verf goed, ook op de bodem zodat alle kleurpigmenten goed verdeeld zijn. De Annie
Sloan Chalk Paint kan iets te dik zijn. Je kunt 10% water toevoegen tijdens het roeren zodat
de verf goed glad uitvloeit.
Met een varkensharen kwast schilder je nu eerst de naden en randen van een gedeelte van
de vloer. Zorg ervoor dat je er nog bij kunt komen met de roller. De verf droogt erg snel, en
wanneer je dan te vaak nog weer over heen gaat heb je kans op korrelen van de verf. Doe
daarom niet een te groot stuk tegelijk.
Als de randjes en richeltjes goed in de verf zitten kun je met een vachtroller met korte haren
de het overgebleven stuk van de vloer schilderen voor het gladste resultaat.





Ga nu verder met het volgende stuk vloer, totdat de hele vloer een eerste verflaag heeft. Als je
snel door wilt werken is met z’n tweeën werken een handige optie. De ene persoon doet de
randen en naden met de kwast en de ander de rest van de vloer met een roller.
Laat de Chalk Paint nu 1-2 uur drogen.
Tijd voor de tweede laag. Je kunt voorzichtig op schone sokken over de pas geverfde vloer
lopen. Doe weer eerst de randjes en naadjes en daarna de gladde vlakken. Laat nu 12 uur
drogen.

Afwerking van de Vloer na het Verven
Voor de afwerking van de vloer gebruik je Polyvine Vloervernis. Als je je vloer een subtiele glans wilt
geven gebruik je Polyvine Vloervernis zijdeglans. Wil je de vloer een matte uitstraling geven, gebruik
dan eerst 2 laagjes zijdeglans, en de 3e laag mat. Dit geeft de beste verbinding met de verf en het
sterkste resultaat.
Vernis met een verniskwast eerst weer de randjes en naadjes met Polyvine Vloervernis Zijdeglans. De
grote vlakken kun je doen met een schuimroller. Let erop dat je de vloervernis dun aanbrengt. Als je
het te dik doet kun je de verf weer oplossen (deze is immers op waterbasis) of komt er een witte waas
over de verf. Na de eerste laag laat je de vloer 1 uur drogen, je kunt nu voorzichtig er weer overheen
lopen.
Breng een tweede laag vloervernis zijdeglans aan en laat dit weer een uur drogen.
Tijd voor de 3e laag. Wanneer je een matte uitstraling wilt geven aan de vloer, breng dan nu een laag
Polyvine Vloervernis Mat aan. Wil je een subtiele glans geven aan de vloer? Breng dan een 3e laag
zijdeglans aan. Na 1 uur kun je evt. op sokken voorzichtig weer over de vloer.
Laat de vloer 48 uur drogen, dan is hij uitgehard en klaar voor gebruik.
Veel plezier met het Verven en afwerken van je Vloer !

