De schilder komt!
Een goede schilderbeurt van tijd tot tijd is belangrijk voor het onderhoud van uw woning. De nieuwe verflaag biedt bescherming aan het
hout, metaal of beton. Maar het oog wil ook wat: na het schilderen
ziet uw huis er weer een stuk frisser uit! Misschien is de komst van de
schilder een aanleiding om zelf binnen aan de slag te gaan?

Maak het de schilder makkelijk
Een week van tevoren laat de schilder weten wanneer
hij komt. Enige overlast kunnen we niet helemaal
voorkomen, maar we proberen het wel zoveel mogelijk te beperken. U kunt helpen door het de schilder
zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Voor een goed resultaat buiten, is het belangrijk
dat binnen het schilderwerk ook van goede kwaliteit
is. Een goede reden dus om zelf de kwast te pakken.
Kies dan net als de schilder voor milieuvriendelijke verf.

Zorg dat er iemand thuis is
Zet uw ramen en deuren open, dat geeft het beste
resultaat. Zorg er dus voor dat er iemand is of dat
de schilder in uw huis kan. Vraag het eventueel aan
uw buren of kennissen.

Geef de schilder de ruimte
Ladders en steigers hebben ruimte nodig. Zet de
plantenbakken om het huis of op het balkon even
ergens anders. Ook aanbouwen, hekken, schuttingen
en serres kunnen in de weg staan. Overleg met de
schilder wat er mogelijk is. Zorg ook dat hij goed
bij deuren en kozijnen kan. Snoei eventueel de struiken
en klimplanten die in de buurt staan. Verwijder
rolluiken als u die hebt. Als dit niet lukt, zoek dan
samen met de schilder naar een oplossing.

Niet bij weer en wind
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Bij storm en regen kan er niet geschilderd worden.
Ook luchtvochtigheid en temperatuur spelen hierbij
een rol. De schilder meet de luchtvochtigheid van de
omgeving en het hout. Hij beslist op basis van zijn
metingen of hij wel of niet kan schilderen. Warmte
en zonlicht hebben ook invloed op het schilderwerk.
De schilder werkt zoveel mogelijk ‘voor de zon’ uit,
dat wil zeggen aan de schaduwkant. Als het regent,
stormt of er zijn andere weersomstandigheden
waardoor er bij u niet geschilderd kan worden,
maakt de schilder een nieuwe afspraak.

Goed voor gezondheid en milieu
De Woonplaats gebruikt sinds 1998 in veel
gevallen acrylaatverf. Dit is een verfsoort op
waterbasis. Daar zitten minder schadelijke
oplosmiddelen in. Dat is beter voor het milieu
én de gezondheid van de schilder. Voor sommigen is het misschien even wennen. Direct na
het schilderen glanst de verf veel minder dan u
misschien zou verwachten. Daar staat tegenover dat uw deuren en kozijnen minder snel
vaal van kleur worden dan normale verf. Er
moet wel eerst een grondlaag aangebracht
worden, zodat de acrylaatverf goed kan hechten.
Een groot voordeel is dat het sneller droogt.
Uw deuren en ramen hoeven dus niet zo lang
open te staan. Het kan gebeuren dat de schilder
door weersomstandigheden of een hoge
luchtvochtigheid één of meerdere dagen niet
kan schilderen. Zodra het mogelijk is, komt hij
natuurlijk terug om de klus af te maken.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog
vragen? Bel gerust 0900 - 9678 (lokaal tarief)
of kijk op www.de-woonplaats.nl.

