
 

 
 

 
 
Gebruiksaanwijzing Allbäck emulsieverf  
 
 
De traditionele klassieker, is geschikt voor pleister, stucwerk, gipsplaten, beton, en steen, binnen en 
buiten, maar niet voor kalkpleister en hout. Rendement 8 tot 12 m² per liter. 
 
Emulsieverf kunt u zelf maken van onze lijnolieverf. De verf is waterbestendig en zeer goed 
afwasbaar, zelfs onder druk. Bij uitstek geschikt voor ruimtes die extra te lijden hebben, zoals entree 
en trappenhuis, keuken, toilet en badkamer. Ook geschikt voor gevels, buitenmuren, keldermuren, 
keldervloeren, betonvloeren, balkons en stallen. Kan over oude verflagen heen geschilderd worden, is 
vochtdoorlatend, weersbestendig en bladdert niet. Let wel, het mengen vraagt tijd en de droogtijden 
zijn langer. De glansgraad van deze verf is halfmat. Verkrijgbaar in mooie, natuurlijke kleuren. 
 
Maak emulsieverf door gelijke hoeveelheden lijnolieverf en water met elkaar te vermengen (1 liter verf 
op 1 liter water) en voeg 1 theelepel lijnoliezeep per liter verf toe.   
Zet een garde/klopper/schoorsteenvegerborstel op je elektrische boor.  
Giet de verf in een hoge bak en begin te kloppen.  
Voeg al kloppend de lijnoliezeep toe en voeg daarna, geleidelijk, in kleine hoeveelheden water toe, 
alsof je mayonaise maakt.  
Beweeg de mixer continu door de bak zodat alle verf en water goed met elkaar vermengd worden.  
Zodra al het water is toegevoegd, blijven mengen gedurende ten minste een half uur.  
Laat het resulterende mengsel een half uur staan.  
Als er na een half uur water boven komt drijven, verder mengen tot het is opgenomen en weer een 
half uur laten staan. 
Herhaal dit proces totdat al het water door de verf is opgenomen. 
Na een half uur kan je beginnen met schilderen. 
 
De verf kan aangebracht worden met een roller of een kwast en kan ook gespoten worden.  
Rollers moeten volledig droog zijn, anders krijg je een vlekkerig resultaat. Tussen de lagen door kan je 
de rollers het beste niet uitwassen maar, zoveel mogelijk, luchtdicht in plastic verpakken. 
Nieuw pleisterwerk moet volledig droog zijn anders kan het eindresultaat vlekkerig worden.  
De droogtijd is ongeveer 48 uur, afhankelijk van warmte en ventilatie. Daarna kan een volgende laag 
aangebracht worden. Niet schilderen voordat de verf volledig droog is. 
Meestal zijn er drie of vier verflagen nodig.  
 
 
N.B. Gevaar voor zelfontbranding bestaat voor lijnolie en lijnolieproducten in poreus materiaal. 
Poetsdoeken e.d. in water leggen, uitwringen en opbergen in een afgesloten plastic zak 
alvorens weg te gooien bij het huisvuil. 
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