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Nieuw!

Stap 1: Afdekken en afplakken
Leg stucloper (of een stuk karton) ter bescherming op de grond.  
Plak alles wat je niet wilt schilderen af.

Stap 2: Ontvetten
Een bestaande ondergrond is vrijwel altijd vuil of vettig. Om een nieuwe 
verflaag goed te laten hechten, is het belangrijk de ondergrond eerst te 
reinigen. Maak de trap daarom goed schoon met een geschikte ontvetter.

Stap 3: Loszittende verf verwijderen
Verwijder eventuele loszittende verf. Beschadigingen? Repareer deze 
met een geschikt vulmiddel.

Stap 4: Schuren en stofvrij maken
Schuur de ondergrond glad (eventueel met een schuurmachine) en 
maak de trap stofvrij. Welk schuurpapier je kiest, is afhankelijk van de 
staat van de ondergrond. Vraag advies bij je verkooppunt.

Stap 5: Gronden
Onbehandeld of beschadigd hout? Schilder de trap dan eerst met 
Sigma S2U Nova Primer. Laat de grondverf alvast in de juiste kleur 
mengen, want dit zorgt uiteindelijk voor een goede dekking.

Stap 6: Schilderen
Schuur de grondverf na droging met een fijn schuurpapier. Schilder daarna 
de trap met de Sigma S2U traplak met anti-slip eigenschappen.
•  Werk zoveel mogelijk van boven naar beneden.
•  Wil je na het schilderen snel weer naar boven? Schilder de traptreden 

dan om en om.
•  Werk altijd ‘nat in nat’, dit voorkomt banen en strepen.
•  Schilder eerst de randen met een kwast en rol daarna met de roller 

de grote vlakken.
 1. Schilder eerst de trapbomen.
 2.  Vervolgens, indien van toe passing, het hekwerk en de leuning.
 3.  Hierna schilder je de zijkanten van de trap.
 4. En als laatste de traptreden.

Stap 7: Afwerken
Verwijder na het schilderen de tape als de verf nog nat is. Hierdoor zal 
je minder snel beschadigingen krijgen.

Stap 8: Opruimen
Heb je de roller en/of kwast de volgende dag nog nodig? Wikkel ze  
dan in folie of plastic en knoop of plak dit goed dicht. Helemaal klaar 
met schilderen? Laat de roller en/of kwast dan indrogen voordat je  
deze weggooit.

In alle kleuren mengbaar en 
verkrijgbaar in alle glansgraden. 
Onderstaand een aantal  
suggesties voor onze mooiste 
interrieur lak kleuren. 
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Hoogwaardig, water-
gedragen traplak op basis 
van LTA+-technologie.
•  Anti-slip
•  Goed reinigbaar
•  Krasvast en slijtvast
•   Mooi egaal  

eindresultaat
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Op zoek naar het beste advies voor de juiste verfklus? 
Ga naar onze schilderkluswijzer op www.sigma.nl/particulier/
schilderkluswijzer, en laat u adviseren door middel van 6 eenvoudige 
stappen, voor advies van het beste product bij de juiste klus voor  
doe-het-zelvers (met bijna 250 verschillende schilderklussen!).

Sigma Coatings biedt professionele schilders heel veel adviestools, 
trainingen en DemoDoe’s. Daarnaast heeft Sigma als doel om ook voor 
100% klaar te staan om de doe-het-zelver (consument) optimaal te 
adviseren. Dit zijn vaak ervaren klussers, die soms even wat extra hulp 
kunnen gebruiken. 
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