
Stappenplan voor een Active Wall Whiteboard Wand
Magnetic + Transparant

1) Het  oppervlakte  dient  zeer  vlak  en  droog  te  zijn.  Dit  is  belangrijk  voor  de  beschrijfbaarheid  en 
uitwisbaarheid  van  het  whiteboard.  Gebruik  voor  nieuwe  oppervlaktes,  indien  nodig,  eerst  een 
watergedragen grondverf, om een goede hechting te waarborgen.

2) Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen en drogen van de verf. De verfgeur kan vervelend zijn 
in kleinere ruimtes.

3) Benodigd schildermateriaal:

- Kortharige 2-komponenten rollers nylon 6mm; onze voorkeur: 2-k roller van Goudhaantje
-    Kortharige (zie boven) of mohair rollers voor Magnetic paint
-     Watergedragen grondverf in de gewenst Ral kleur (dit wordt de uiteindelijke kleur van de wand)
- Roerhoutje
- Verfbakje(s)

4) Schilderen Magneet verf:

- De verf in 3 a 4 lagen aanbrengen, gebruik 1 liter voor 2 m2, zodat er voldoende ijzer op de wand zit 
voor een goede aantrekkingskracht tot de magneten. De verf is na 2-3 uur overschilderbaar.

- Na de lagen magneetverf minimaal 1 nacht goed laten drogen. (let op: de whiteboard verf is niet-
ademend, dus ongewenst vocht leidt tot een craquelé effect bij onvoldoende droging.)

5) Schilderen grondverf:

- Schilder de grondverf in 1 (of 2) lagen zodat de wand de gewenste kleur krijgt. Laat de grondverf 
drogen, naar gelang de aanwijzingen op de verpakking (dit is vaak 1 a 2 uur)

6) Voorbereiding Whiteboard verf schilderen:

- Na het mengen van de 2k whiteboard verf is het gemixte product slechts 1 uur te gebruiken.
- Indien u een gedeelte van het reeds gemixte product overhoudt, dit niet afsluiten met een deksel, 

maar laten uitdrogen.
- 1 gemengd blik van 0,5 liter is goed voor 4 a 5 m2 (1 laag). Het precieze verbruik is afhankelijk van 

de zuiging van de ondergrond. 1 gemengd blik van 1 liter is goed voor 8-10 m2.
- Indien u schilderstape gebruikt, verwijder deze dan voorzichtig, vlak na het schilderen.

7) Whiteboardverf aanbrengen:

Laag 1: Schilder nat-in-nat, dus werk niet teveel vooruit, aangezien de verf snel droogt. 
Laag 2: deze kunt u na 12 uur aanbrengen.

8) Laat de wand minstens 48 uur drogen voor gebruik. Na 7 dagen is verf volledig uitgehard.

7) Stiften en onderhoud:

- Wij adviseren whiteboard stiften van bv. Pilot, deze inkt is goed uitwisbaar
- Gebruik evt een whiteboard- of multispray van bv Dettol (in vrijwel elke supermarkt verkrijgbaar), 

even laten inwerken en met een doek verwijderen.
- Wij adviseren het gebruik van neodymium magneten, bij zeer sterke magneten altijd een papier tussen 

de magneet en de wand houden.

Wij wensen u veel plezier en creativiteit toe met uw Active Wall !!
 


