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Het schilderen van wanden geëgaliseerd met 
Brander Verf- en Behangklaar 

 
Inleiding 
 

De wanden in uw woning zijn schilderklaar gemaakt met Brander Verf- en Behangklaar. 
Brander Verf- en Behangklaar is een kwalitatief hoogwaardige egalisatiepleister die toegepast wordt voor 
het behangklaarmaken of schilderklaarmaken van minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, 
kalkzandsteen elementen, gipsblokken, gipsgebonden platen en gipskartonplaten. Over het algemeen 
wordt met één laag een behangklaar resultaat verkregen en met twee lagen een schilderklaar resultaat. 
Schilderklaar betekent dat de ondergond geschikt is voor afwerking met een muurverfsysteem. 
In dit informatieblad is aangegeven op welke wijze en met welke producten u een met Brander Verf- en 
Behangklaar geëgaliseerde ondergrond af kunt werken met een optimaal resultaat. 
 
 
Advies voor afwerking met muurverf 
 

Afwerking met een wasbare, goed dekkende muurverf, leverbaar in wit en lichte kleuren 
 

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. 
- Voorstrijken met verdunde Brander Haftgrund (verhouding: 4 volumedelen water op 
 1 volumedeel Brander Haftgrund). 
- Het geheel afwerken met twee lagen Brava Matt. 
 

Afwerking met wasbare, zeer goede dekkende muurverf, leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren 
 

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. 
- Voorstrijken met verdunde Brander Haftgrund (verhouding: 4 volumedelen water op 
 1 volumedeel Brander Haftgrund). 
- Het geheel afwerken met twee lagen Brava Superdeck. 
 

Noot 
Als de muurverven worden toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking 
of reinigen glanzende plekken ontstaan. 
 
 
Meer informatie 
Kijk op www.brander.nl voor meer informatie en de verkooppunten. 
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