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Wij hebben voor u een gebruiksaanwijzing gemaakt om u te helpen het maximale 
resultaat uit Polyvine Decorateursvernis te halen. Decorateursvernis is speciaal voor 
water gedragen verf en is dus uitermate geschikt om als afwerking aan te brengen 
op: 

 ·         Kalkverf 
 ·         Krijtverf 
 ·         Annie Sloan Chalk Paint 

De eerste vraag die u waarschijnlijk heeft is waarom Decorateursvernis en geen 
andere vernis. Polyvine is al sinds 1986 gespecialiseerd in toepassingen voor water 
gedragen verf. Geloof me dat is een vak apart en daar zijn ze steen goed in. U zult 
vast zelf herkennen dat u water gedragen verf afwerkte en het na het aanbrengen 
van Vernis ging verkleuren of door het zonlicht. Dat zal u met Polyvine 
Decorateursvernis niet overkomen. Bij het aanbrengen van Decorateursvernis zijn er 
wel een aantal spelregels die u moet volgen. 

 

Hoe breng je Decorateursvernis aan 

Eerst zorgt u dat de ondergrond van de verf volledig droog is, ten overvloede dat 
mag geen chemische verf zijn, maar enkel water gedragen verf. Wacht minimaal 



twaalf uur na het verven voor u start met Decorateursvernis. Het is belangrijk om te 
bepalen welke uitstraling u wilt hebben. U kunt kiezen uit: 

 Decorateursvernis Hoogglans 
 Decorateursvernis Zijdeglans 
 Decorateursvernis Extra Mat 

Alle drie ga ik apart voor u behandelen want u zult andere stappen moeten volgen 
voor iedere uitstraling die u uiteindelijk wilt hebben. 

Mijn keuze is dat ik een Hoogglans of Zijdeglans Uitstraling wil 

 Twaalf uur na het verven brengt u de eerste laag Hoogglans of Zijdeglans aan 
u doet dat met een Verniskwast ( nooit met een gewone kwast, dan brengt u 
het te dik aan), na het aanbrengen wacht u minimaal vier uur en dan is het stof 
droog, nog niet uitgehard maar sterk genoeg voor de volgende laag. 

 Na vier uur brengt u de 2e laag Hoogglans of Zijdeglans Decorateursvernis 
aan. 

 En na vier uur wachten brengt u de laatste laag Decorateursvernis Hoogglans 
of Zijdeglans aan. 

 Laat het goed uitharden voor minimaal 48 tot 72 uur en u heeft een nieuw 
Meubelstuk of Keuken waar u jarenlang plezier van zult hebben. 

Mijn keuze is dat ik een Matte Uitstraling wil 

 Twaalf uur na het verven brengt u de eerste laag Hoogglans of Zijdeglans aan 
u doet dat met een Verniskwast ( nooit met een gewone kwast, dan brengt u 
het te dik aan), na het aanbrengen wacht u minimaal vier uur en dan is het stof 
droog, nog niet uitgehard maar sterk genoeg voor de volgende laag. 

 Na vier uur brengt u de 2e laag Hoogglans of Zijdeglans Decorateursvernis 
aan. 

 De laatste laag die u aanbrengt is pas de Decorateursvernis Mat. De Matte 
Vernis gaat een verbinding aan met de Hoogglans Of Zijdeglans 
Decorateursvernis. Hierdoor zal het vele malen sterker zijn en de 
hardheidsgraad veel hoger. Maar u heeft wel een ultra mat resultaat. 

 Laat het goed uitharden voor minimaal 48 tot 72 uur en u heeft een nieuw 
Meubelstuk of Keuken waar u jarenlang plezier van zult hebben. 

Wanneer gebruik je Decorateursvernis 

Decorateursvernis gebruikt u alleen op water gedragen verf. En op objecten die u 
zeer intensief gebruikt en die tegen een stootje moeten kunnen. Denk hierbij aan 
Tafels, Stoelen, Tafel Bladen, en Keukens. Maar ook muren die u makkelijk wilt 
schoonmaken en niet om de paar jaar wilt verven werkt u af met Decorateursvernis. 

 Polyvine Decorateursvernis is verkrijgbaar in: 

https://www.shabbytreats.com/label/decorateursvernis-polyvine-hoogglans
https://www.shabbytreats.com/label/decorateursvernis-polyvine-zijdeglans
https://www.shabbytreats.com/label/decorateursvernis-polyvine-extra-mat


 ·       Polyvine Decorateursvernis Mat 500 ml 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Mat 1000 ml 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Mat 4 liter 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Zijdeglans 500 ml 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Zijdeglans 1 liter 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Zijdeglans 4 liter 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Hoogglans 500 ml 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Hoogglans 1 liter 
 ·       Polyvine Decorateursvernis Hoogglans 4 liter 
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https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-heel-mat-500-ml.html
https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-heel-mat-1-liter.html
https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-heel-mat-4-liter.html
https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-zijdeglans-500-ml.html
https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-zijdeglans-1-liter.html
https://www.shabbytreats.com/decorateursvernis-polyvine-zijdeglans-4-liter.html
https://www.shabbytreats.com/Decorateursvernis-Polyvine-hoogglans-500-ml.html
https://www.shabbytreats.com/Decorateursvernis-Polyvine-hoogglans-1-liter.html
https://www.shabbytreats.com/Decorateursvernis-Polyvine-hoogglans-4-liter-kopen.html

