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Handleiding voor het verven van laminaat met Annie Sloan Chalk Paint 
 
Deze handleiding is om u te helpen om een zo goed mogelijk resultaat met uw laminaat en 
Annie Sloan krijtverf te krijgen. Echter wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst en 
adviseren u om altijd een proefplank te maken voordat u begint.  
 
Met deze proefplank kunt u: 

 Testen of uw laminaat geschikt is voor uw plannen 
 Oefenen van de verschillende technieken uit deze handleiding 
 Bekijken of u het uiteindelijke resultaat mooi vindt 

 
Voordat u begint zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden voordat u uw 
laminaat gaat verven met Annie Sloan krijtverf. 
 

o Laminaat is erg glad. Dit kan de hechting beinvloeden: daarom is testen van belang met 
uw eigen laminaat 

o Vloeren zijn erg slijtgevoelig en moeten daarom goed beschermd worden met de vloerlak. 
o Er zijn verschillende type laminaat: helemaal glad en met een houtnerf erinm met een v-

groef etc, dit kan verschillende resultaten geven: daarom ook weer testen met uw 
laminaat 

o Een wash-effect aanbrengen heeft over het algemeen een mooier resultaat dan een 
volledig gedekte vloer schilderen 

 
 
Wat heeft u nodig: 

o Schoonmaakspullen (emmer, sop, dweiltje) 
o Chalk Paint + water (verf verdunnen met water 2 op 1 of 1 op 1) 
o Matte vloer lacquer 
o Grote kwast 
o Verfroller en lakroller op stok 
o Schuurblokhouder en schuurpapier  
o Stofzuiger 
o Swiffer 

 
Stappenplan voor het aanbrengen van een white-wash effect op laminaat (dit plan kunt u 
eerst op uw test-laminaat-plank uitvoeren) 

1. Stofzuigen en dweilen van laminaat (met  ontvetter zoals bv St Marc, verkrijgbaar bij 
de Gamma) 

2. Zonodig randjes en plinten afplakken met afplaktape 
3. Juiste hoeveelheid verf verdunnen met water (onthoudt de mengverhouding verf : water 

zoals getest op de testplank) 
4. Afhankelijk van het uiteindelijk gewenste resultaat mengt u meer of minder water. Hoe 

meer water hoe dunner de verf en hoe meer een wash-effect 
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5. Breng de verf aan met een roller op stok. Doe dit in kleine stukjes (bv 30 bij 100 cm) 
6. Na het aanbrengen met de roller gaat u direct met een grote bolle kwast over de 

zojuist aangebrachte verf heen om het mooi glad te maken (het is prettig werken om dit 
met 2 personen te doen: de ene rolt met de roller, de ander daarna met de kwast erover 
heen) 

7. Maak de hele ruimte af en laat goed drogen 
8. Was de kwast meteen uit met lauw water, goed spoelen en liggend laten drogen 
9. Klik het schuurpapier in de schuurblokhouder en ga stukje voor stukje het laminaat 

ZACHTJES schuren zodat de bovenste laag verf eraf geschuurd wordt en het laminaat 
weer zichtbaar wordt. Niet teveel druk uitoefenen want dan gaat er teveel verf af.  

10. Afhankelijk van het gewenst effect schuur je meer of minder verf eraf 
11. Zorg dat je regelmatig de afgeschuurde poeder met een swiffer bij elkaar veegt en 

weghaalt 
12. Als alles geschuurd is, is het tijd om te lakken 
13. Doe de lak vanuit de bus in een platte bak en breng aan met een lakroller: let op de lak 

niet te dik opbrengen. Beter is 2 of 3 dunne lagen dan 1 dikke laag. 
14. Ga hetzelfde te werk als met de verf: strijk de verf na het aanbrengen met de lakroller 

uit met een grote bolle kwast voor een mooi egaal resultaat (als je het mooier vindt om 
een sinaasappelhuid effect of de vloer te krijgen hoef je niet met de kwast na te 
strijken). U kunt dezelfde kwast gebruiken als in de vorige stap 

15. LET OP! De lak droogt zeer snel. Werk dus weer in kleine stukken van 30 bij 80 cm. 
16. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de vloer is het verstandig om minimaal 

2 of eventueel 3 lagen aan te brengen. 
17. Na het lakken de kwast direct weer zeer goed uitspoelen en liggend drogen 
18. Laat de lak in ieder geval daarna een dag en/of nacht drogen 
19. Tip: plak onder alle meubels viltjes, dit voorkomt krassen op de vloer 

 
Bovenstaande beschrijving kunt u met alle kleuren uit het Annie Sloan kleurenpallet uitvoeren. 
 
Voor een gedekte, egale verflaag hoeft u niet te schuren met het schuurblok na het verven. 
Deze stap kunt u dan overslaan. 
 
Producten die u nodig heeft voor het white-washen van laminaat 
 
Te bestellen in onze webshop: 

• Annie Sloan Chalk Paint (1 liter onverdunde verf is goed voor 10 – 13 m2) 
• Lacquer: 1 liter voor 10 m2 (ongeveer is afhankelijk van dikte van aanbrengen) 
• Annie Sloan ovale krijtverfkwast maat 12 of 16 (hoe groter hoe sneller het werkt) 

 
Te koop bij de bouwmarkt: 

• Lak- en verfroller met stok 
• St Marc ontvetter 
• Afplaktape 
• Verfbak(ken) 

 
 
 
 


