Stappen voor het
schoon maken van
kwast en roller

Weggooien
van kwast
of roller
Als je er voor kiest de kwast of roller na gebruik weg te gooien, let er
dan op dat ze compleet droog zijn. Is dat het geval, dan kunnen ze
gewoon bij het huishoudelijk afval.

Het huis opknappen geeft voldoening,
maar wat doe je na het verven met de
kwast of roller? Spoel ze in ieder geval niet
uit onder de kraan, denk aan het milieu!
Lees meer over de stappen om de kwast of
roller schoon te maken.

Verfrestanten

Als de verfklus is geklaard, moet de resterende verf worden bewaard in
het blik of de emmer. Let erop dat die luchtdicht is afgesloten.
Zet de verf op een plaats waar de temperatuur nooit onder het vriespunt
komt. De kwaliteit van de verf kan na verloop van tijd wel afnemen.
Een andere mogelijkheid is om de verf naar het plaatselijke inzamelpunt
voor afval te brengen. Hier worden de verfrestanten óf op de juiste wijze
vernietigd óf doorgestuurd voor recycling.

Leeg de verfverpakking in ieder geval nóóit in de gootsteen!

Voor het verfraaien van een woning werd vroeger verf gebruikt waarin vaak
oplosmiddel zat. Dat is twintig jaar geleden veranderd; de verfindustrie is toen
grotendeels overgestapt op watergedragen verf voor binnengebruik. Als de verf
is aangebracht, verdampt het water en blijft een droge verflaag achter.
Voor verf geldt net als voor veel andere producten, strenge Europese milieuwetgeving. Deze wetgeving wordt continu geüpdatet en verffabrikanten volgen
die ontwikkelingen op de voet. De verfindustrie in Europa werkt dan ook alleen
met stoffen die zijn toegelaten op de Europese markt.
Watergedragen verf bestaat voor een groot deel uit water, maar het is absoluut
niet de bedoeling het door de gootsteen te gieten. De kleur wordt bijvoorbeeld
verkregen door pigmenten (kleurstoffen) en de beschermende functie van verf
door specifieke chemische stoffen; die stoffen moeten niet in het milieu terecht
komen. En dat hoeft ook niet!
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Volgende
dag weer
verder?
Een grote verfklus in huis met één bepaalde kleur kan soms enkele dagen duren.
Het is dan raadzaam de kwast of roller niet schoon te maken, maar het luchtdicht
op te bergen. Dat voorkomt waterverspilling en de klus kan de dag erna snel
weer worden opgepakt.
Hoe bewaar je de kwast
Wikkel de kwast in een luchtdichte plastic zak of in aluminiumfolie. De volgende
dag kan je direct verder met de verfklus. De verf die achterblijft op de folie of de
plastic zak moet je laten drogen, waarna het bij het huishoudelijk afval kan
worden weggegooid. Zit er meer tijd tussen de klusdagen, berg de kwast met de
watergedragen verf dan op in een bewaarsysteem met gel dat bij veel verfwinkels
is te verkrijgen.
Hoe bewaar je de roller
Een roller waar watergedragen verf op zit, kan bij kamertemperatuur in een
luchtdichte plastic zak worden bewaard. De roller is dan, zelfs na een paar
dagen, nog goed bruikbaar. De verf op de plastic zak moet je laten drogen,
waarna het gewoon bij het huishoudelijk afval kan.

Klaar !

Hoe maak je
de kwast of
roller
schoon?

Als de verfklus klaar is of als je overstapt op een
andere kleur, maak dan de kwast of roller schoon.
Haal eerst zoveel mogelijk verf van de kwast of
roller, bijvoorbeeld door ze langs de rand van het
blik of de emmer te schrapen. Probeer zoveel
mogelijk verf terug te gieten. Daarna kan je de
kwast en roller schoonmaken.
Om de milieu-impact zo klein mogelijk te maken,
zijn de onderstaande instructies van belang.

NIET DOEN - Voor het schoonmaken van de laatste
restjes watergedragen verf, maak je gebruik van water.
Doe dit nooit met een lopende kraan boven een gootsteen
of wasbak. Zo spoel je de verfresten in het milieu en dat is
niet de bedoeling!

WEL DOEN - Doorloop de volgende stappen:
 Vul een bak met warm water (ongeveer 40 °C).
 Doe de kwast of roller er in en laat het zo’n twee uur
staan. Voor grote rollers kan het nodig zijn dit een paar
keer te doen.
 Haal de kwast of roller daarna uit de bak en veeg het
droog op oud papier of droog ze met een oude doek.
 Het water met de verfresten is klein chemisch afval en
kan worden afgegeven bij de milieustraat van de gemeente. Een andere mogelijkheid is dat je de bak laat
staan en wacht tot het water is verdampt. De bak met de
gedroogde verf kan daarna bij het huishoudelijk afval.

