
Voor sfeer & meer...



LIFESTYLE VERF, voor sfeer & meer

      Maar waar staat “meer” dan precies voor?

       • Meer gemak
 Laat ons je helpen bij het kiezen van de juiste
   verf met behulp van onze verfwijzer.

       • Meer advies
 Onze Lifestyle-stylisten kunnen je adviseren
 over de juiste kleur voor jouw interieur.

       • Meer kleuren
 Alles is mogelijk! Zit jouw kleur er niet bij? Dan  
 bestel je hem alsnog en wij maken ‘m voor je.

       • Meer aandacht voor het milieu
 Lifestyle verf staat voor duurzame verf. 
 Al onze verf is oplosmiddelarm en geproduceerd  
 met veel aandacht voor het milieu.

       • Meer waar voor je geld 
 Hoge kwaliteit voor een goede prijs.

       
       Rechtstreeks bij de verffabriek  
 Verf van een professionele kwaliteit 
 voor een bouwmarkt prijs!
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Lak Mat
RAL 9005

Krijtverf
Split

De Krijtverf van Lifestyle is een zeer matte, dekkende verf 
op waterbasis en uitstekend geschikt voor meubels, 
accessoires en muren.

De verf is makkelijk te verwerken met verschillende 
verftechnieken, zoals doorschuren en verouderen.

De matte en poederige uitstraling in combinatie  
met de eenvoudige verwerking zorgen ervoor dat je  
relatief simpel de gewenste verouderde effecten aan  
kan brengen.

Onze krijtverf is verkrijgbaar in mooie, volle, diepe kleuren 
en heeft een prachtige, matte uitstraling. Onze krijtverf is 
in heel veel kleuren te verkrijgen. 

........................

Tip:
Breng de krijtverf aan met Breng de krijtverf aan met 

een platte kwast. een platte kwast. 
Op deze manier blijven de Op deze manier blijven de 

 kwaststrepen zichtbaar en kun  kwaststrepen zichtbaar en kun 
je met  krijtverf gemakkelijk je met  krijtverf gemakkelijk 

een  warme uitstraling een  warme uitstraling 
creëren. creëren. 
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..Wolk Kiezel Zink Leem Split

Verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter

Onze KRIJTVERF 



Wij gaan je uitleggen welke stappen 
je moet volgen om tot een perfect 

eindresultaat te komen.

VOORBEHANDELEN van de muur Waar te beginnen?

Nieuw gestucte muur Reeds geschilderde muur

Werk de muur af met de gewenste muurverf, bijvoorbeeld Puur Mat of Pearl Mat.

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

Zuigende muur: 
gebruik Muur Voorstrijk

Poederende muur: 
gebruik Muur Fix

Werk de muur af met de gewenste muurverf, bijvoorbeeld Puur Mat of Pearl Mat.

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

Zuigende muur: 
gebruik Muur Voorstrijk

Poederende muur: 
gebruik Muur Fix

Werk de muur af met de gewenste muurverf, bijvoorbeeld Puur Mat of Pearl Mat.

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

De ondergrond moet
schoon, droog, stof- en

vetvrij zijn

Zuigende muur: 
gebruik Muur Voorstrijk

Poederende muur: 
gebruik Muur Fix

Tip:
Om erachter te komen Om erachter te komen 

of je een zuigende muur hebt of je een zuigende muur hebt 
kun je dit testen door wat kun je dit testen door wat 

water te druppelen op de muur. Als water te druppelen op de muur. Als 
het water snel weg is, heb je een het water snel weg is, heb je een 
zuigende muur en moet je de muur zuigende muur en moet je de muur 

voorbehandelen met Lifestyle voorbehandelen met Lifestyle 
Muur Fix. Muur Fix. 

Tip:
Een 2e laag Een 2e laag 

muurverf zorgt voor muurverf zorgt voor 
een betere dekking een betere dekking 
en een vollere kleur.en een vollere kleur.



Onze MUURVERVEN
Net zo mooi kunnen schilderen als een 

professional en nog makkelijk ook?

Door het volgen van deze stappen zorg je ervoor dat 
niemand het verschil kan zien tussen jou en een professional.

Heb je een kamer die je een andere uitstraling wil geven?
Dan heeft Lifestyle by Global Paint altijd een passende oplossing! 
Van een gewoon goed dekkende muurverf tot aan een kwalitatief 

hoogstaande, matte, afschrobbare muurverf voor wanden en plafonds 
die tegen een stootje moeten kunnen.

HOE schilder ik mijn muur of plafond? 

Puur Mat
Zeer goed afwasbare, matte muur- en plafondverf

Lifestyle Puur Mat is een zeer goed dekkende,   
muur- en plafondverf voor binnen. 

Verkrijgbaar in 1 liter, 2,5 liter en 10 liter

Mat
Goed dekkende, matte muur- en plafondverf

Lifestyle Mat is een zeer gemakkelijk verwerkbare 
muur- en plafondverf voor binnen.
  
Verkrijgbaar in 10 liter in wit en RAL 9010

Pearl Mat
Uitstekend afschrobbare, matte muur- en plafondverf

Lifestyle Pearl Mat is een matte, zeer goed 
reinigbare muur- en plafondverf voor binnen. 

Verkrijgbaar in 1 liter, 2,5 liter en 10 liter

Puur Mat en Puur Mat en 
Pearl Mat zijn in Pearl Mat zijn in 

vrijwel alle kleuren vrijwel alle kleuren 
leverbaar!leverbaar!

Roer de verf Roer de verf 
goed door met goed door met 
een roerhoutje. een roerhoutje. 

1.
Bedekken & Afplakken:Bedekken & Afplakken:
Zorg ervoor dat je voldoende werkruimte hebt. Dek/plak de vloer af en waar Zorg ervoor dat je voldoende werkruimte hebt. Dek/plak de vloer af en waar 
nodig ook je kozijnen, radiatoren, etc.nodig ook je kozijnen, radiatoren, etc.

2.
MateriaalMateriaal
• • Gebruik altijd de juiste watergedragen kwasten en rollers wanneer je gaat schilderen.  Gebruik altijd de juiste watergedragen kwasten en rollers wanneer je gaat schilderen.  
• • Gebruik een vachtroller of anti-spat vachtroller voor de grote oppervlaktes.  Gebruik een vachtroller of anti-spat vachtroller voor de grote oppervlaktes.  
• • Haal vooraf tape langs de roller of kwast om losse haren of vacht te verwijderen.Haal vooraf tape langs de roller of kwast om losse haren of vacht te verwijderen.

3.
Verven met de kwast:Verven met de kwast:
Begin met het schilderen van de randen en hoeken. Begin met het schilderen van de randen en hoeken. 
Maak een strook van ongeveer 5 centimeter en rol deze na met een kleine vachtroller tot een centimeter Maak een strook van ongeveer 5 centimeter en rol deze na met een kleine vachtroller tot een centimeter 
van de wand of het plafond. Op deze manier voorkom je structuurverschil tussen de kwast en de roller.van de wand of het plafond. Op deze manier voorkom je structuurverschil tussen de kwast en de roller.

Schilderen met de roller:Schilderen met de roller:
•  •  Zorg dat je muurverfroller vooraf goed vol zit met verf, dit doe je door de roller een Zorg dat je muurverfroller vooraf goed vol zit met verf, dit doe je door de roller een 
 aantal keer door de rolbak heen te halen.     aantal keer door de rolbak heen te halen.    
•  •  Breng de verf in vlakken aan, verdeel de verf gelijkmatig en werk deze nat Breng de verf in vlakken aan, verdeel de verf gelijkmatig en werk deze nat 
 in nat van boven naar beneden af. in nat van boven naar beneden af.

4.

Tip:
Door nat in nat en in Door nat in nat en in 
één richting te rollen één richting te rollen 

voorkom je voorkom je 
baanvorming. baanvorming. 

Tip:



Onze LAKKEN & GRONDVERVEN

Onze Lifestyle lakken 
zijn oplosmiddelarm 
en hebben de 
verwerkings-
eigenschappen 
van de traditionele 
synthetische aflakken. 
Dit betekent dat ze 
zeer prettig verwerk-
baar zijn. Onze 
lakken en grond-
verven zijn uitstekend 
geschikt voor diverse ondergronden en 
zijn in vrijwel alle kleuren beschikbaar.  

................

Leverbaar
in drie

glansgraden

1.
Voorbereiding:Voorbereiding:
Dek de vloer af met folie en trek handschoenen aan. Ontvet alle te behandelen delen en was deze na met Dek de vloer af met folie en trek handschoenen aan. Ontvet alle te behandelen delen en was deze na met 
schoon water. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze Lifestyle Ontvetter. Deze werkt economisch, veilig en snel.schoon water. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze Lifestyle Ontvetter. Deze werkt economisch, veilig en snel.

2.
Beschadigingen repareren:Beschadigingen repareren:
Repareer de beschadigingen met een geschikt vul- of plamuurmiddel. Werk met een plamuurmes Repareer de beschadigingen met een geschikt vul- of plamuurmiddel. Werk met een plamuurmes 
dat breder is dan het reparatiegedeeltedat breder is dan het reparatiegedeelte

3.
Schuren:Schuren:
Schuur de ondergrond zorgvuldig, voorkom doorschuren. Wanneer er meerdere Schuur de ondergrond zorgvuldig, voorkom doorschuren. Wanneer er meerdere 
lagen aanwezig zijn, moet de laag voor een gedeelte teruggeschuurd te worden.  lagen aanwezig zijn, moet de laag voor een gedeelte teruggeschuurd te worden.  

5. Grondverf:Grondverf:
Schilder kaal hout eerst 2 keer met grondverf. Strijk met lange en krachtige halen in de richting van de Schilder kaal hout eerst 2 keer met grondverf. Strijk met lange en krachtige halen in de richting van de 
houtnerf. Werk niet te zuinig. Schuur tussen de lagen licht op met fijn schuurpapier zoals de Scotch Brite fijn. houtnerf. Werk niet te zuinig. Schuur tussen de lagen licht op met fijn schuurpapier zoals de Scotch Brite fijn. 

Afplakken:Afplakken:
Plak de randen af met schilderstape.  Kies de juiste tape voor je ondergrond. Plak de randen af met schilderstape.  Kies de juiste tape voor je ondergrond. 
Druk deze voorzichtig aan om verf onder de tape te voorkomen.Druk deze voorzichtig aan om verf onder de tape te voorkomen.

4.

Aflakken:Aflakken:
Schuur de grondverf of verflaag met fijn schuurpapier. Strijk met lange en krachtige Schuur de grondverf of verflaag met fijn schuurpapier. Strijk met lange en krachtige 
halen in de richting van de houtnerf. Ook hier geldt weer dat je voldoendehalen in de richting van de houtnerf. Ook hier geldt weer dat je voldoende
verf moet aanbrengen.verf moet aanbrengen.

6.

Door het volgen van deze 7 stappen krijg je gegarandeerd mooi 
gelakte deuren, kozijnen of meubels!

Tip:
Nieuwe roller of Nieuwe roller of 
kwast? Even een kwast? Even een 
stukje tape om de stukje tape om de 
kwast heen en de kwast heen en de 

losse harenlosse haren
zijn weg.zijn weg.

Tip:
Groot oppervlakte? Groot oppervlakte? 
Voeg onze Lifestyle Voeg onze Lifestyle 
Verdunner toe om de Verdunner toe om de 

droogtijd te  droogtijd te  
verlengen.verlengen.

Tip:
Des te hoger de Des te hoger de 
glansgraad, desglansgraad, des

te beter de te beter de 
bescherming vanbescherming van

je houtwerk.je houtwerk.

HOE makkelijk te lakken? 



Onze EXTRA’S
Verdunner
Verdunner & droogtijd vertrager.

Door de droogtijd te vertragen is de verf langer 
door te strijken. 

Verkrijgbaar in 0,5 liter

Muur Fix
Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende 
ondergronden. 

Al na 1 uur overschilderbaar.

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter

Ontvetter
Reinigingsmiddel om je schilderwerk goed te 
ontvetten voordat je begint.

Let op: altijd eerst ontvetten, dan pas schuren!

Verkrijgbaar in 0,5 liter

Omdat gemak bij ons voorop staat kun je ook 
verfbenodigdheden bestellen om thuis meteen aan de slag te 

gaan. Ga voor de muurverfset of lakset die alles bevat om  
de klus te klaren. Of kies zelf wat je nodig hebt!

Muur Voorstrijk
Dekkende voorstrijk voor muren. 

Voor het voorbehandelen van muren. 

Verkrijgbaar in 2,5 en 10 liter

Meteen thuis aan de slag?



Met kleur maak je sfeer!

Met kleur kun je een ruimte niet alleen sfeer geven, 
je kunt een ruimte ook optisch beïnvloeden.

 Wanneer je een ruimte minder diep  
 wilt maken, schilder dan één wand  
 donkerder.

 Om een ruimte smaller te maken,  
 schilder je de lange wanden in een  
 donkere kleur. 

 Wil je een ruimte juist breder maken?  
 Maak dan het plafond en de vloer  
 donkerder.

WAT doet kleur met je interieur? Spelen met KLEUR!

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Welke verf?
Met onze verfwijzer kies je Met onze verfwijzer kies je 

gemakkelijk het juiste product. gemakkelijk het juiste product. 
We hebben zelfs de kwast en We hebben zelfs de kwast en 
roller voor je, zodat je thuis roller voor je, zodat je thuis 

direct aan de slag kunt.direct aan de slag kunt.

Verkrijgbaar bij: 

Inspiratie nodig?
Onze Lifestyle-stylisten bieden Onze Lifestyle-stylisten bieden 
je volop inspiratie en komen bij je volop inspiratie en komen bij 
je thuis voor kleuradvies. Laat je thuis voor kleuradvies. Laat 
je adviseren over de kleur die je adviseren over de kleur die 

past bij je interieur past bij je interieur 
en bij jou!en bij jou!

Geen tijd?
Zie je het niet zitten om zelf Zie je het niet zitten om zelf 
aan de slag te gaan? Geen aan de slag te gaan? Geen 
probleem, wij brengen je in probleem, wij brengen je in 

contact met een vakkundige contact met een vakkundige 
schilder die de klus schilder die de klus 

voor je klaart.voor je klaart.


