
 
 
 
 

Binnenschilderwerk 

Waarom binnenschilderwerk? Heel simpel, het is een belangrijk punt bij de bescherming van uw 

houtwerk. Daarnaast is het ook voor een heel groot gedeelte een stukje verfraaiing. De materialen 

die binnen toe te passen zijn zeer uiteenlopend, van eenvoudig tot zeer exclusief, strak tot sfeervol. 

 

De binnen afwerkingen die ik voor u kan verzorgen zijn onder andere: het schilderwerk van muren, 

plafonds, kozijnen, deuren, etc. Maar natuurlijk hoort hier ook het behangen bij en het schilderen 

van stripfiguren of reclameschilderingen op wanden.  

Ook het airless spuiten van muurverf behoort tot de mogelijkheden. Het airless systeem is ideaal 

voor het strak en glad afwerken van grote oppervlakken. Naast Airless spuiten is ook het 

lakverspuiten met het HVLP systeem mogelijk. Dit wordt gebruikt voor het glad afwerken van 

bijvoorbeeld kozijnen, deuren en radiatoren. 

Ook bij openbare of veelgebruikte ruimtes kan ik een rol vervullen, zodat zelfs na jaren van intensief 

gebruik u nog kunt genieten van een schone en nette schilderafwerking. 

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw interieur en zal ik, waar nodig, meubels en vloeren ter 

bescherming afdekken.  

De diverse werkzaamheden die aan bod kunnen komen zijn: 

• Het verwijderen van slechte verflagen door afbranden, afbijt en/of schuren en krabben. 

• Alle te schilderen onderdelen worden ontdaan van alle ongerechtigheden zoals kalk en cement 

door middel van schuren. 

• Alle ramen, deuren en kozijnen worden schoongemaakt met een biologisch afbreekbaar 

schoonmaakmiddel en nagewassen met schoon water. 

• Het eventueel reinigen van het plafond gebeurt door gebruik te maken van een lagedruk spuit 

gevuld een speciaal reinigingsmiddel wat is verdund met water.  

• Alvorens te sauzen, worden eventuele plekken op muren worden gerepareerd.  

• Waar nodig uitsnijden en vervangen van beglazingskitnaden. 

• Alle naden en gaatjes worden gedicht door middel van kitten en/of plamuren zodat er een strak 

geheel ontstaat. 

• Het gronden en schuren van kaal gekomen delen. 

• Kaalgekomen delen worden in de grondverf gezet.  

• Alle te schilderen onderdelen worden geschilderd met een watergedragen product conform de 

Europese wetgeving.  

• Veel aandacht wordt gegeven aan de boven- en onderzijden van deuren en ramen. 

 


