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Metallic muurverven (bijv. Flexa Creations Muur Metallic ) zijn lastiger te
verwerken dan gewone muurverf. Dit door de metallic deeltjes in deze
producten.

Onderstaande punten dragen bij aan een beter eindresultaat:
·  Werk op een gladde, strakke, niet zuigende ondergrond.
· Op een gestructureerde ondergrond zal een meer speels, creatief metallic-

effect ontstaan. Omdat de metallic deeltjes in verschillende richtingen
gericht worden.

· Om een betere en egale dekking van de metallic muurverf te bereiken is
het verstandig om de muur eerst te behandelen  met Flexa muurverf in een
vergelijkbare kleur.

· Gebruik voor afplakken het gele / goudkleurige afplaktape
· Gebruik een kortharige muurverfroller met een poolhoogte tot 10 mm.
· Breng voldoende verf aan (werk volgens rendement).
· Voorkom een te snelle aandroging door tocht.
· Rol de laatste laag met lichte druk in één richting na.

Voor een glad / egaal uiterlijk:
Zorg voor een volledig gladde strakke ondergrond.
· Breng voor een betere dekking zonodig eerst een laag Flexa muurverf aan

in een vergelijkbare kleur.
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· Behandel eerst de randen. Breng met een universele kwast de laag
voldoende dik (volgens rendement) aan.

· Zet vervolgens twee – drie volle lagen op met de roller in verticale richting.
· Rol deze laag horizontaal / diagonaal door tot een egaal dekkende laag.

Rol ook de gekwaste delen na, dit voor een zo egaal mogelijk resultaat.
· Rol vervolgens steeds in één richting verticaal na. Oefen geen druk uit op

de roller. En houd de beugel in de richting van het nog te behandelen
oppervlak.

Voor een creatief, speels uiterlijk:
· Behandel eerst de rand. Breng met een acryl- / universele kwast de laag

voldoende dik (volgens rendement) aan.
· Zet vervolgens twee – drie volle lagen op met de roller in verticale richting.
· Rol de laag horizontaal / diagonaal door tot een egaal dekkende laag. Rol

ook de gekwaste delen na, dit voor een zo egaal mogelijk resultaat.
· Vervolgens met een platte kwast of een roller overlappend in willekeurige

richtingen nastrijken of rollen.
Zo ontstaat een speels, creatief eindresultaat met vele kleur -
schakeringen.

Over een gestructureerde ondergrond:
· Behandel eerst de randen. Breng hier met een acryl-/ universele kwast de

laag voldoende dik (volgens rendement) aan.
· Zet vervolgens twee – drie banen op met een langharige muurverf roller in

verticale richting. Zorg dat de gehele structuur gevuld wordt.
· Rol de laag horizontaal / diagonaal na zodanig dat de gehele structuur

gevuld raakt.
· Herhaal dit proces voor de tweede laag. Zo zal er een fraai en levendig

metallic eindresultaat ontstaan.


