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We maken een onderscheid in twee categorieën



Aanbrengen over water gedragen verf
Aanbrengen op blank hout

Aanbrengen op water gedragen Verf








Breng de Verniswas naar keuze dun aan doe dat in niet te grote
oppervlakken, want het trekt snel in de verf. Nadat je het hebt aangebracht
gelijk uitwrijven met een doek, gebruik hierbij een laken, kussensloop of
natuurlijk katoen. Zodat je geen pluizen krijgt.
Laat het een uurtje drogen
Beoordeel of het kleur effect voldoende is wat je wilt bereiken, als dat niet zo
is breng je dun een 2e laag aan en die wrijf je ook gelijk weer uit.
Ben je wel tevreden breng dan een 2e laag aan met Verniswas transparant
dat zal de kleur niet beïnvloeden, maar heb je wel nodig voor de maximale
bescherming.
Dan breng je als laatste nogmaals een laag transparant aan en je bent klaar.

Aanbrengen op blank hout
Allereerst moet je er van bewust zijn dat het hout, dus de kleur van het hout bepaald
hoe het eruit gaat zien. Stem daar ook je keuze op af. Want op Licht Grenen zal het
er anders uitzien dan op Donker Eiken.









Zorg dat ruw hout eerst geschuurd is en maak het stof vrij
Breng een dunne laag Verniswas aan van de kleur die je wilt met een vernis
kwast en doe dat in kleine oppervlakken, het trekt snel in het hout.
Wrijf het gelijk uit met een katoenen doek.
Na een uurtje drogen schuur het op met een fijne korrel tot je geen vezels van
het hout meer kan voelen.
Ben je tevreden met de kleur, dan breng je een 2e en 3e laag transparant aan
met een droogtijd tussen de lagen van 2 uur.
Wil je het donkerder dan breng je nogmaals een laag aan van de kleur die je
hebt gekozen, goed uitwrijven. Tevreden dan breng je na 2 uur de laatste laag
transparant aan.
Zorg altijd dat je minimaal drie lagen aanbrengt voor het maximale resultaat en
om te zorgen dat het extreem sterk is.

