
LES DÉGRADÉS
SATIJNVERF

Les Dégradés is een set van drie kleuren van licht naar donker, of een combinatie van 3 bij elkaar 
passende kleuren. Ideaal om uw meubels en houtwerk te personaliseren zonder verkeerde kleuren 
te combineren of om een ‘tie and dye’-effect te creëren. De verven zijn gemakkelijk aan te brengen 

en hebben geen grondlaag nodig. De verf is bestand tegen vlekken, krassen en is afwasbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

DE VOORBEREIDING
Breng aan op een schoon, droog en stofvrij oppervlak.
• Op GEVERNIST OF GESCHILDERD HOUT, MELAMINE en LAMINAAT: reinigen (reinigingsmiddel op basis van soda),
spoelen en laten drogen. Licht schuren met schuurpapier korrel 240 en afsto en.
• Op RUW HOUT, MDF, OSB: licht schuren met schuurpapier korrel 240 en afsto en.

HET AANBRENGEN
Meng zorgvuldig met een roerlatje. Er zijn twee kleurverlopen mogelijk:

KLEURVERLOOP 1:
1. Verdeel uw ondergrond in drie delen met afplaktape.
2. Breng op elk deel een kleur aan met BORSTEL VOOR GLAD EFFECT van LIBÉRON of een verfrol. Breng in gekruiste
verfbanen aan en eindig steeds in dezelfde richting. Laat 6 uur drogen.
3. Breng een tweede laag op dezelfde manier aan. Laat 12 uur drogen.

KLEURVERLOOP 2:
1. Verdeel uw meubel in 3 delen, breng daarna de tinten aan, rekening houdend dat de halfdonkere tint best in het
midden wordt aangebracht. Laat 6 uur drogen.
2. Breng een tweede laag op dezelfde manier aan.
3. Gebruik een verfpad in schuim om uw eigen tintmengsel te creëren voordat de verf volledig droog is. Breng
een tint aan op de helft van de verfpad en de andere tint op de andere helft. Maak lichte heen en weer ("zig-zag")
bewegingen langsheen de grens tussen de twee kleuren met de verfpad om de tinten in elkaar te laten overlopen.

Gebruik een verfrol voor grote verticale oppervlakken en breng 2 lagen aan. Voor intense kleuren kan een extra laag 
nodig zijn.
Belast de oppervlakken de eerste 20 dagen niet voor een optimale weerstand (schokken, vlekken...).
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volledig
droog

Zonder grondlaag
Op hout, melamine, metaal

Bestand tegen vlekken
en stoten

Libéron Borstel
voor Glad Effect 
of verfrol 5mm

reiniging
met water

0,6L = 4m²
1 kast

0,6L

10 Kleuren



Kleurenkaart

Batikblauw Passierood Koraalroos Lentegroen Laguneblauw Hemelsblauw Aquarelgrijs Stormblauw Muisgrijs Carbonaatgrijs


