
Uw verfklus  
in 3 stappen.

Hoe schilder 
ik een 
keukenkastje.



Voor meer informatie raadpleeg de 
schilderkluswijzer op www.sigma.be,  
onze technische dienst via info@sigma.be  
of uw Sigma verfspeciaalzaak.

Laat je keuken 
weer stralen 
met een 
nieuwe kleur.

Maar hoe begint u eraan?

Met een likje verf…

Benodigde producten
Voorbereiding:
•  Chrisal Economic 
• ProGold Afdekkarton
• ProGold masking tape geel of paars
• ProGold masking tape met folie
•  ProGold schuurpapier korrel 180-220-240
•  Sigma Multiprimer Aqua  

(bij oppervlaktes in hard kunststof)

Afwerking:
•  Tigron Aqua Primer + Tigron Aqua Satin
•  ProGold Ronde verfborstel Classic 7520
•  ProGold Viltroller 5 en 10 cm 1506
•  Progold kleefdoekje

Swansong  PPG1001-1

Elusion PPG1005-2

Midnight Ocean  PPG1012-7



Stap 1
Voorbereiding

Bescherm de vloer met ProGold afdekkarton. Verwijder vervolgens het 
deurbeslag (deurklink) of plak het af. 
Reinig het houtwerk door vuil en vet te verwijderen met Chrisal Economic. 
Als u de ondergrond niet goed reinigt kunnen er hechtingsproblemen 
ontstaan. Verwijder loszittende verf.

Stap 2
Voorbehandeling

Schuur de opgedroogde ondergrond met schuurpapier.  Onbehandelde/
nieuwe ondergrond:  schuurkorrel 180 – 220, grondverf opschuren:  
korrel 220 – 240. Maak na het schuren uw houtwerk stofvrij met een stoffer.  
Plak de aangrenzende ondergronden af met ProGold masking tape geel of 
paars.

Stap 3
Afwerking

Beschadigingen en onbehandelde delen bijwerken met grondverf. Na droging 
over het geheel 1 grondlaag aanbrengen. Na droging van de grondverf het 
houtwerk licht opschuren met ProGold schuurpapier korrel 220-240.  
Daarna afstoffen en met een ProGold kleefdoekje navegen om het laatste 
restje stof te verwijderen.
Nu kunt u de afwerklaag aanbrengen: Schilder eerst de boven-, onder- en 
zijkant van de deur en daarna de rest. Schilder bij een paneeldeur altijd eerst 
de panelen en daarna de omranding.
Gebruik voor het schilderen van een deur een verfborstel (ProGold Classic 
7520) voor de kleine delen en een (ProGold viltroller) voor de grote delen.
Tip: Bij grote kleur verschillen kunt u het beste een grondverf gebruiken in 
dezelfde kleur als de afwerklaag.  Verwijder ten slotte de tape direct na de 
klus om beschadigingen te voorkomen.



In de praktijk kunnen de in deze brochure getoonde kleuren afwijken.
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Contacteer uw Sigma verfspeciaalzaak:

Industrieweg 57D  |  3583 Paal-Beringen
011 85 98 59  info@kreapaint.be


