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Renoveren van badkuipen, douchebakken en 
wastafels. 
 
Toepassing 
• Voor renoveren en verfraaiing van badkuipen, 

douchebakken, wastafels en andere accessoires 
met acryl oppervlak 

• Binnen 
 
Eigenschappen 
• Mooi uiterlijk 
• Zorgt voor mooi glad oppervlak 
• Krasvast 
• Mooie vloeiing 
• Bestand tegen warm water 
• Bestand tegen zeep en shampoos e.d. 
 
Product 
Bindmiddelbasis:  Oplosmiddelvrije 2-Component 
  Acrylaathars (Primer) 
 
Kleuren:  Wit 
 Manhattangrijs 
 Pergamon 
 Bahamabeige 
 
Verpakking:  Set voor 2,8 m2 , en 6,8 m2 
 
 Één set met de volgende 

inhoud: 
1. 1 blik lak 
2. 1 blik verharder 
3. 2 vellen schuurpapier (P120 

en P320) 
4. 1 kwast 
5. 1 lakviltroller 
6. 1 roerhoutje 
7. 1 rolbak 
8. 1 zak ontkalker 
9. 1 fles bad- en tegelreiniger 

concentraat 
10. 1 stofdoekje 
11. Flesje Acryl Primer 

 
Verbruik:   Set voor 2,8 m2 en 6,8 m2  
 
Glangraad:  Glans 
 
Potlife: Ca. 40 minuten 
 

 
 
Dichtheid:  Ca. 1,5 g/cm3 

 
Verdunning:  Onverdund gebruiken 
 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij 

en tegen zonlicht beschermd 
 
Temperatuur  
Niet gebruiken onder +22 °C omgeving- en  
objecttemperatuur. Niet in de volle zon. 
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 50%. 
 
Droging (+22 °C / 50% relatieve luchtvochtigheid) 
Stofdroog: Na ca. 5 uur 
Uitharding:  Na ca. 5 dagen 
   De badkuip kan gedurende 

deze 5 dagen niet gebruikt 
worden en mag niet in contact 
met water komen. De relatieve 
luchtvochtigheid mag 
gedurende de verwerking en 
droging niet boven de 50% 
luchtvochtigheid liggen. 

 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, 
stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. 
 
Applicatie 
Andere benodigdheden: 

1. Vloeibare schuurmiddelen, om de badkuip 
te reinigen en te schuren. 

2. Circa 10 meter afplaktape, om de 
badkuiprand af te plakken. 

3. Plastic zak om bad-accessoires te 
beschermen. 

4. Gummi handschoenen ter bescherming 
tegen zuurspetters. 

5. (Beschadigingen repareren d.m.v. 
plamuren) met de Jansen 2K polyester 
plamuur SA.  
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Reinigen van de badkuip 
Als eerste de badkuip met een vloeibaar 
schuurmiddel grondig reinigen. 
Verwijderen van kalkaanslag met bijgevoegde 
ontkalker. Ontkalker in een kunststofemmer met 2 
liter water oplossen. 
De afvoer van de badkuip goed afsluiten. 
Oplossing in de badkuip gieten. 
Onder gebruik van een grove borstel of een spons 
de oplossing meerdere malen over het totale 
oppervlak verdelen en goed laten inwerken.  
Met de oplossing en een borstel of spons de 
badkuip goed reinigen (ontkalken). 
Daarna de badkuip met schoon water naspoelen. 
 
Schuren 
Badkuip als eerste met grof, daarna met fijn 
schuurpapier en vloeibaar schuurmiddel schuren, 
tot alle ruwe plaatsen glad zijn en het gehele 
oppervlak dof is.  
Met schoon water naspoelen en de badkuip goed 
laten drogen. 
Beschadigde delen met Jansen 2K Polyester 
plamuur SA repareren.  
Na droging gerepareerde plekken eerst met grof, 
dan met fijn schuurpapier glad schuren.  
Schuurstof geheel verwijderen, badkuip naspoelen 
en goed laten drogen. 
 
Verdere voorbereidingen 
Voegen langs de badkuiprand en chroomdelen 
met plakband zorgvuldig afplakken. 
Wanneer de voegen langs de badkuiprand met 
Siliconenkit opgevuld zijn, deze dan zorgvuldig 
afplakken.  
In geval dat de Siliconen-voegen met de kwast of 
rol aangeraakt worden, bestaat het gevaar van 
Siliconen-kratervorming.  
Om dit uit te sluiten, is het altijd noodzakelijk, de 
badkuip voor het lakken met siliconenreiniger 
volledig te behandelen. 
Daarvoor katoenen lappen gebruiken en deze 
meerdere malen wisselen.  
Over de accessoires (kranen) en douchekop een 
plastic zak doen, zodat er geen waterdruppels in de 
badkuip kunnen komen. 
 
Belangrijk! 
Na deze voorbewerkingen de badkuip niet meer 
met de hand of de vingers aanraken. 
(Vetvlekken beïnvloeden de hechting en 
veroorzaken oneffenheden in de laklaag). 
 
 
 

Behandeling 
Eerst acryl primer aanbrengen en 16 uur laten 
drogen. 
Verharder in de bus met de lak gieten.  
Mengsel met roerhoutje minstens 2 minuten lang 
in de bus goed roeren (mengen). 
Daarna in de rolbak doen. 
Het mengsel met de kwast luchtig over het 
badkuip-oppervlak verdelen (arbeidstijd maximaal 
10 minuten). 
Met de lakviltroller de lak zeer zorgvuldig en 
gelijkmatig over het oppervlak van de badkuip 
verdelen (arbeidstijd maximaal 10 minuten). 
Door het kruislings rollen verdeelt u de lak 
gelijkmatig over het gehele oppervlak. 
Om een mooie hoogglans te verkrijgen, strijkt u 
met de kwast (licht en exact) vanuit het midden 
van de badkuiprand loodrecht naar beneden tot 
het midden van de badkuipbodem. 
De in de badkuipbodem verkregen overlapping 
werkt u weg, door schuin in de richting van de 
afvoer van de badkuip te strijken. 
Tot slot de aanzetten op de badkuiprand met één 
lange streek gladstrijken. (Arbeidstijd maximaal 10 
minuten). 
Na voorafgaande bewerking niet meer met de 
kwast of roller de aangedroogde laag bewerken, 
omdat dit strepen en kleurverschillen kan 
opleveren. 
 
Wanneer donkere badkuipen in licht/felle kleuren 
verandert moeten worden, zijn twee laklagen 
nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke 
dekking. 
 
Onderhoud en gebruik van de badkuip met nieuw 
aangebrachte laklagen 
Schoonmaken en verzorging van de nieuwe lagen 
met vloeibare huishoudreiniger. 
Geen schuurmiddelen gebruiken, omdat deze op 
het badkuipoppervlak krassen achter laat. 
Wanneer u badzout gebruikt, als eerste het water 
in de badkuip laten lopen, omdat hierdoor soms de 
glans kan verminderen. 
Geneeskundige toevoegingen met kleurmengsels, 
kunnen de lagen (zoals bij ieder andere badkuip 
ook) licht verkleuren. 
Modderbaden mogen niet gebruikt worden. 
In geval dat er badkuipinleggers gebruikt worden, 
deze a.u.b. na het baden respectievelijk douchen 
uitnemen. 
Geen sterk verkleurend wasgoed in de badkuip 
laten liggen om te weken. 
Contact met textiel en haarverf vermijden. 
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Bijzondere aanwijzing 
Men moet aan één stuk doorwerken, omdat ± 40 
minuten na het mengen het hardingsproces van de 
lak inzet, dat wil zeggen dat de behandeling binnen 
de 40 minuten gereed moet zijn. 
In de eerste 24 uur na de behandeling geen ramen 
openen, daar kou en luchtvochtigheid de glans van 
de laklaag kunnen beïnvloeden. 
Bewaart u de lak minimaal 24 uur voor de 
verwerking bij een kamertemperatuur van +22 °C. 
Kwast en roller kunnen, ondanks de zorgvuldige 
fabricage, stofdeeltjes bevatten.  
Wast u derhalve kwast en roller goed met warm 
stromend water uit.  
Voor het gebruik moeten ze echter geheel 
gedroogd zijn. Opdat geen stofdeeltjes in de natte 
laag komen, moet de werkruimte stofvrij zijn.  
Tapijt, handdoeken, gordijnen etc. verwijderen en 
pluisvrije kleding dragen. 
Doorslaggevend voor de kwaliteit op langer termijn 
is het zorgvuldig reinigen (voorbehandelen) van de 
badkuip. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
2-9-2022  

http://www.veiligmetverf.nl/

