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Het schilderen van vinylbehang

Het schilderen van zacht PVC-wandbekleding
en de vervangingsregeling voor binnenverven

Geplastificeerd (zacht) PVC is een materiaal dat vaak wordt toegepast als wandbekleding. Het is o.a.
bekend onder de naam vinyl op textiel, vinyl op papier e.d. Na verloop van tijd moet dit type
wandbekleding om esthetische redenen nogal eens geschilderd worden. Geplastificeerd (zacht)
polyvinylchloride kan nogal wat verschillen in samenstelling vertonen, bijv. in aard en gehalte van de
gebruikte weekmaker en het al of niet aanwezig zijn van een opgewalste folie (PVF) als toplaag.
Bij de beoordeling van de bruikbaarheid van een bepaald verfsysteem dient niet alleen te worden gelet op
de hechting, maar vooral dient ook de droging in aanmerking te worden genomen. Bij dit laatste moet
rekening worden gehouden met het feit dat een verflaag oorspronkelijk goed droog kan zijn, maar na
verloop van tijd (enige weken tot zelfs maanden) door migratie van de weekmaker uit de ondergrond weer
meer of minder kleverig kan worden.
De aard van de ondergrond speelt een belangrijke rol bij het al of niet optreden van weekmakermigratie.
Een verfsysteem, dat op een bepaalde ondergrond gunstige resultaten geeft, kan op een andere
ondergrond falen, of omgekeerd. Algemeen geldende regels zijn hiervoor niet te geven. De consequentie
hiervan voor de praktijk is dat van geval tot geval proefondervindelijk zal moeten worden vastgesteld of
een bepaald verfsysteem al dan niet bruikbaar is.
De beste resultaten werden in het verleden behaald met alkydharsmuurverven, maar er zijn ook situaties
bekend waar bij dit type muurverf een kleverig oppervlak is ontstaan.
In het kader van de vervangingsplicht mogen per 1 januari 2000 geen (oplosmiddelhoudende)
alkydharsmuurverven meer worden toegepast. Meer nog dan in het verleden het geval was zal nu
proefondervindelijk moeten worden vastgesteld of onderstaande verven kunnen worden toegepast. Bij de
proef moet er rekening mee worden gehouden dat het kleverig worden van de aanvankelijk droge verf ook
na verloop van tijd (enige weken) op kan treden.

Alpha Isoprimer kan op vinylbehang, na het uitvoeren en beoordelen van een proefvlak, worden toegepast.

Vooraf de ondergrond reinigen met Polyfilla Pro S600.
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