
Stappenplan Trap Verven met Annie Sloan Verf 

Werkvolgorde 

 Zorg ervoor dat de trap goed schoon is. 
 Ontvet met St. Marc. Doe hiervoor 4 dopjes St. Marc in 1 liter water. 
 Neem de trap daarna af met schoon water en een pluisvrije doek en laat ‘m 

drogen. 
 Roer de verf goed, ook over de bodem om alle kleurpigmenten goed te 

verdelen. Wanneer de verf te dik is mag het 10 % verdund worden met water. 

Tijd om te gaan schilderen 

 Schilder eerst van de bovenste tree de randjes en hoekjes met een 
varkensharen kwast. Met een vachtroller met korte haren kun je daarna de 
grote vlakken doen. Daarna ga je verder met de tree eronder, tot je helemaal 
beneden bent. 

 Na 1-2 uur is de verf zo droog dat je ‘m voor de 2e keer kan schilderen. Je 
kunt voorzichtig op schone droge sokken naar boven lopen en de trap van 
boven naar beneden weer schilderen. 

 Na 2 uur kun je er voorzichtig op schone droge sokken overheen lopen indien 
nodig. 

 Laat de Annie Sloan Chalk Paint nu 12 uur drogen. 

Het afwerken van de trap kan beginnen met Polyvine Vloervernis zijdeglans of 
mat 

 Begin ook nu weer bovenaan de trap en breng met een verniskwast (en 
schuimroller) een dunne laag Polyvine Vloervernis Zijdeglans aan. 

 Nadat je de onderste trede hebt vernist laat je dit 1 uur drogen, nu kun je er 
voorzichtig op schone sokken weer overheen lopen en de tweede laag 
aanbrengen. Wacht weer 1 uur nadat je de onderste trede hebt gedaan. 

 Wil je dat de trap een matte uitstraling heeft? Breng dan nu 1 laag Polyvine 
Vloervernis Mat aan. Vind je zijdeglans mooi? Breng dan nog een 3e laagje 
zijdeglans aan. Het aanbrengen van eerst zijdeglans en daarna mat is de 
meest sterke combinatie. 

 Na 1 uur kun je heel voorzichtig op sokken weer over de trap lopen. 
 Na 48 uur is de trap uitgehard, en weer normaal te gebruiken. 

 


