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 RICHTLIJNEN NATUURVERF :  

       WAT GEBRUIK IK WAARVOOR ? 

 

VOOR ALLE  PRODUCTINFORMATIE ROND VERVEN,  

EXTRA TECHNISCHE FICHES OF RAAD BIJ DAAD,  

KAN JE TERECHT BIJ  

 

ECOMAT ZOERSEL  :   

Leen Demeyer  

03/384.19.07 

leen@ecomat.be 

 

 

ECOMAT GENK  :    

Raf Verbeeck  

089/51.95.95 

raf@ecomat.be  

 

 

 

 INHOUD  

 

BINNEN   Houtafwerking 

Kurk 

Metaal 

Radiatoren/Warmwaterleidingen 

Poreuze stenen vloeren 

Beton 

Wanden en plafonds 

 

 

BUITEN   Constructiehout 

Buitenschrijnwerk  

Pergola’s, afsluitingen, tuinhuisjes 

Tuinmeubelen 

Terrashout 

Gevelplanken 

Buitenmuren 
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HOUTAFWERKING  

  

Algemeen: 

Harsrijke houtsoorten eerst ontvetten met Galtane alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

PLANCHETTEN (wand-plafond), een planchet behoeft geen “beloopbare” bescherming, hier kan je dus 

gerust kleuren met een beits (die wat bovenop het oppervlak ligt) of een ander laagvormend product zoals een 

lak. Voor het garanderen van afwasbaarheid volstaat een oliebehandeling. 

 

 OLIËN  (houtstructuur blijft zichtbaar)           2 x Galtane Verhardende olie (natuur) of 

    2 x Faxe Houtolie  (natuur, wit of met gekleurd) of 

    1 x Galtane Oliewas (VOS-vrij natuur of gekleurd) of 

    1 à  2 Faxe Paneelloog (wit) 

 BEITSEN (houtstructuur blijft zichtbaar)                   1, 2 of 3 x Galtane’Oliebeits ( 18  tinten) 

(lichtjes opschuren tussen de lagen) 

 LAKKEN   - AQUAMARIJN           1 x Aquamaryn Linolux grondverf  

waterverdunbaar en 

2 x Aquamaryn Linolux Aflak zijde (volgens RAL/NCS) 

(lichtjes opschuren tussen de lagen) 

- ULTRANATURE          1 x Ultranature grondverf waterverdunbaar  

2 x Ultranature  Aqualack (volgens NCS en RAL)  

lichtjes opschuren tussen de lagen) 

- GALTANE            1 x Primer voor Olielak (bij meubels niet  

noodzakelijk en 

2 x Galtane ‘’Natuurlijke Olielak’’ (eigen kleursysteem) 

 

PLANKENVLOER (vloer), een houten vloer heeft vooral nood aan een goede verzadiging/bescherming. Je 

kan deze kleuren met een loog (voor een diepe, gelijkmatige en langdurige kleuring) en dan achteraf oliën, of 

gewoon rechtsreeks werken met een gekleurde olie (voor een subtiel resultaat). Verzadigingen met een 

kleurloze olie geeft een wat warmer/geler resultaat op de meeste houtsoorten. 

 

 OLIËN  ULTRANATURE               2 x Ultranature Hardwasolie (natuur of gekleurd) 

 

onderhoud:    Ultranature Plantenzeep, verdund in water 

maandelijks:               Ultranature Reinigingsmelk, verdund in water 

extra voeding:               Ultranature Refresher 

renoveren:                Ultranature Renovatie-olie (kijk opwww.ecomat.be) 

            

http://www.ecomat.be/
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  OLIËN  FAXE                2 x FaxeHoutolie (natuur, wit of met combicolor) 

 

onderhoud:            Faxe natuurlijke of witte vloerzeep, verdund in water 

renoveren:                Faxe Natuurlijke of Witte renovatie-olie  

 OLIËN GALTANE             1x Galtane Verhardende Olie + 1x Oliewas 

 

 

 

 

 COMBINATIE LOGEN/OLIËN FAXE 

 

Faxe Universeel Loog :    geschikt voor alle houtsoorten voor een lichtere 

schijn   of 

Faxe Speciale Loog :  voor dennenhout en sparrenhout, maar laat geen 

witte schijn achter    of 

(op eikenhout laat deze loog een antiek of gerookt 

effect na)   

Dit alles  in combinatie met Faxe oliën (hierboven) 

 

WERKTABLET, olie is dé behandeling bij uitstek voor een werktablet. Een natuurolie al helemaal, vermits je 

contact hebt met voeding.           2 x Galtane  Verhardende Olie (natuur) of 

1 à 2 x Galtane  Wood o Stone (natuur) 

 

TRAP net als bij een houten vloer, is het belangrijk dat je voor een slijtvast oppervlak zorgt. Zeker bij een 

trap, vermits je daar een welbepaald looptraject hebt, waar een laagvormende behandeling al gauw kan gaan 

slijten. Kleuren dus idealiter met loog (steeds afwerken/verzadigen met een olie) of gelijk een gekleurde olie 

voor een subtiel resultaat.  

 

 OLIËN  ULTRANATURE            2 x Ultranature Hardwasolie (natuur of gekleurd) 

                             (opgelet: beukenhout best niet kleuren) 

 

onderhoud:                Ultranature plantenzeep, verdund in water 

maandelijks:               Ultranature Reinigingsmelk, verdund in water 

extra voeding:                Ultranature refresher 

renoveren: Ultranature Renovatie-olie (kijk op 

www.ecomat.be) 

 

 

 OLIËN FAXE                 2 x Faxe ‘’Houtolie’’ (natuur, wit, gekleurd) 

 

      onderhoud:                 Faxe natuurlijke of witte vloerzeep, sopje) 

renoveren:                Faxe Natuurlijke of Witte renovatie-olie 

 

 

 

 

http://www.ecomat.be/
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 OLIËN GALTANE              1x Galtane Verhardende Olie + 1x Oliewas 

 

 COMBINATIE LOGEN/OLIËN FAXE 

 

Faxe Universeel Loog :   geschikt voor alle houtsoorten voor een lichte 

schijn of 

 

Faxe Speciale Loog :   voor dennenhout en sparrenhout, laat geen witte 

schijn achterop eikenhout laat deze loog een 

antiek of gerookt effect na 

Dit alles  in combinatie met Faxe oliën (hierboven) 

 

 

BINNENSCHRIJNWERK & MEUBELS, zeer belangrijk bij het behandelen van schrijnwerk is dat je best binnen 

en buiten dezelfde afwerkingslaag voorziet. Dus liefst niet beitsen langs binnen en lakken langs buiten of iets 

dergelijks. 

 

 

 BEITSEN                  1 x Ultranature Grondeerolie (alleen voor  

      schrijnwerk) en 

2 x Galtane Oliebeits (18 tinten) 

                                (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

 

 LAKKEN   - AQUAMARIJN            1 x Aquamaryn Linolux grondverf  

waterverdunbaar en 

2 x Aquamaryn Linolux Aflak zijde (volgens 

RAL/NCS) 

 (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

- ULTRANATURE           1 x Ultranature grondverf waterverdunbaar  

2 x Ultranature  Aqualack (volgens NCS en RAL)  

(lichtjes opschuren tussen de lagen) 

- GALTANE             1 x Primer voor Olielak (bij meubels niet  

noodzakelijk en 

2 x Galtane ‘’Natuurlijke Olielak’’ (eigen 

kleursysteem) 

 

 OLIËN  (niet voor ramen)           2 x Ultranature Hardwasolie (natuur of gekleurd) 

of 

2 of 3 x Galtane   Verhardende Olie of 

1 à 2 x Galtane  Wood o Stone (natuur) 

 COMBINATIE LOGEN/OLIËN  (niet voor ramen)  

 

Faxe Universeel Loog :  geschikt voor alle houtsoorten voor een lichtere schijn of 
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 Faxe Speciale Loog voor dennenhout en sparrenhout, maar laat geen witte schijn achter of 

(op eikenhout laat deze loog een antiek of gerookt effect na)  of 

Dit alles  in combinatie met Faxe oliën (hierboven) 

 

 KURK, we bieden jullie een mooi gamma onbehandelde kurk aan. Natuurlijk dien je deze nog goed te 

beschermen alvorens in gebruik te nemen.  

  

WAND 

  

 OLIËN                  2 x Ultranature ‘’Hardwasolie’’ (natuur of 

gekleurd) 

 

       onderhoud:                 Ultranature plantenzeep, verdund in water 

maandelijks:                Ultranature zelfglanswas, verdund in water 

extra voeding :                Ultranature refresher 

 

 BEITSEN                   1, 2 of 3 x Galtane  Oliebeits ( 18 tinten) 

 

 

VLOER 

 

 OLIËN                  2 x Ultranature ‘’Hardwasolie’’ (natuur of 

gekleurd) 

 

       onderhoud:                 Ultranature plantenzeep, verdund in water 

maandelijks:                Ultranature zelfglanswas, verdund in water 

extra voeding :                Ultranature refresher 

 

 BEITSEN                   1, 2 of 3 x Galtane  Oliebeits ( 18 tinten) én 

1 x Ultranature  Hardwasolie  (natuur) als 

toplaag 

           

      onderhoud:                                                                                        Ultranature plantenzeep, verdund in water 

maandelijks:                Ultranature zelfglanswas, verdund in water 

extra voeding :                Ultranature refresher 
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 1.3 METAAL  

 

 LAKKEN            AQUAMARIJN                   1 x Aquamaryn Linolux grondverf        

                                                                       waterverdunbaar én 

                                                                 2x Aquamaryn Linolux aflak  zijde(RAL/NCS-              

                                                                 kleuren) 

              (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

ULTRANATURE                  1 x grondlaag Ultranature basislaag voor   

                                                                       Aqualak  én 

                    2 x Ultranature Aqualak (NCS en RAL kleuren)  

                 (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

  

Voor anti-roestbehandeling op metalen die blootstaan aan atmosferische invloeden, is er de Antiroest van 

GALTANE 

 

 1.4 RADIATOREN/WARMWATERLEIDINGEN  

 

 LAKKEN       AQUAMARIJN                   1 x Aquamaryn Linolux grondverf 

waterverdunbaar én 

               2 x Aquamaryn Linolux aflak satijn (RAL/NCS-

kleuren) 

              (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

ULTRANATURE                1 x grondlaag Ultranature basislaag voor Aqualak  

én 

               2 x Ultranature Aqualack ( NCS en RAL kleuren) 

              (lichtjes opschuren tussen de lagen) 

 

 !!   aanbrengen op koude radiator, 2-tal weken niet aanzetten, nadien langzaam laten opwarmen) 

 

 1.5 POREUZE STENEN VLOEREN  

 

1.5.1 natuursteen                  2 à 3 x Natuursteenolie Jordan (tot verzadiging) 

of 

              1 à 2 x Galtane Wood o Stone (tot verzadiging) 

 

1.5.1 terracotta                     2 à 3 x Verzadigen met GaltaneVerhardende 

Olie  of   

              (overtollige olie na 30 minuten droogwrijven!) 

1 x Galtane Verhardende Was  zeer dun 

aanbrengen en na 24 u  oppolieren  of 

    

 



     

     

 

decoratie & interieur 

richtlijnen afwerking 

EM-TF-DI-RICHTLIJN 

01/02/2015 

 

 1 à 2 x Galtane Wood o Stone (zeer dun  

aanbrengen) 

 1.6 BETON  

 

1.6.1 muren   1 x Ultranature  Onderlaag Muur / Plafond  1:1 

verdund met water én 

2 x Ultranature Dispersieverf  aangekleurd ( RAL/ 

NCS) 

                                 of 

                                 Tierrafino i-Paint Leemverf 1 tot 3 lagen 

(rol/kwast) 

                

1.6.1 vloeren                             1 à 2 x Galtane Wood o Stone (verzadigen) 

 

 

 

 

 1.7 WANDEN EN PLAFONDS  

 

1.7.1 voorbereiding 

 

 op nieuwe bezetting/gipsplaten 

-voor dispersieverf  Ultranature Onderlaag voor 

Muur/ 

Plafond verdunnen 1:1 met 

water  

-voor kalkpastaverf  Galtane Fixeermiddel  

-voor kalkcaseïneverf 2 lagen Ultranature dispersieverf 

-voor leemverf (I)  Tierrafino Contact Fine 

-voor structuurverf (T)    Tierrafino Contact grof 

    

 op vlekken van vocht, nicotine, roet of roest:           Galtane Isolan (isolerende grondverf, wit) 

 op oude/vuile ondergronden:       reinigen met Solarine + goed naspoelen 

 op oude verflagen, of slecht absorberende ondergronden:    Galtane Mineral Primer (semi-dekkende 

primer) of  

        Galtane Keido (minerale hechtingsverf)  

 

1.7.2 afwerking 

 

  Ultranature dispersieverf            2 x aan te brengen met rol (alle NCS en RAL 

kleuren) 
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    Aquamaryn Maril dispersieverf             2 x aan te brengen met rol (alle NCS en RAL 

kleuren) 

 Tierrafino i-Paint  Leemverf       2 x aan te brengen met borstel of rol 

 Galtane Kalkverf      2 x aan te brengen met brede borstel 

 Galtane EOSII afwasbare olierijke muurverf      2 x aan te brengen met rol (eigen kleurenkaart) 

 Galtane Snö       2 x aan te brengen met rol (eigen kleurenkaart) 

 

1.7.3 structuurverf 

 

 Tierrafino T-Paint Leemstucverf (8 basiskleuren)   

In poedervorm, aanmaken met water. Smeerbare  

substantie aanbrengen met brede kwast.  

Na volledige droging: afnemen met vochtige spons 

om de mooie structuur zichtbaar te maken. 

 

1.7.3 techniekverf 

 

 Tierrafino Lustro Glansleem (8 basiskleuren)   

Aanbrengen in 2 à 3 lagen met kleine plastic spatel  

(japanspatel).  

Afwerken met Wolf Jordan ‘’Cirano’’ was geeft  

mooi glanzend effect. 

 Jordan Calcatex Kalkverf 

Eventuele ondergrond: 2 x Ultranature dispersieverf 

1 tot 3 lagen met borstel (1:1 verdunnen met water) 

 

 

 

 

  2.1 CONSTRUCTIEHOUTBESCHERMING 

 

 Preventief tegen schimmels / insecten:    2 x ‘’Wood Bliss’’ van Galtane 

(kleurt lichtbruin) 

 Curatief tegen insecten :      2 x Galtane ‘’HM1’’ houtwormvrij 

(kleurloos) of 

              2 x Galtane ‘’Wood Bliss’’ (kleurt lichtbruin) 

 Preventief kopshout  in  muren:    2 x Ultranature tuinbeits,Beukenhoutteer  

             (donkerbruin) 

 

 2.2 BUITENSCHRIJNWERK 

 

 BEITSEN                  1 x Ultranature Grondeerolie  én 

2 x Galtane Oliebeits  (18  tinten) 
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  LAKKEN – AQUAMARIJN              2 x Aquamaryn Linolux Aflak glans  

watergedragen 1-pot Uitzondering: op kastanje of eik eerst 1 laag grondverf Aquamaryn Original 

grondlak(niet-watergedragen!) 

(RAL/NCS-kleuren op bestelling) 

(lichtjes opschuren tussen de lagen) 

 LAKKEN – GALTANE               2 x Galtane Primer  voor Olielak 

Galtane  Olielak (eigen kleursysteem) mat 

en satijnglanzend 

 2.3 PERGOLAS, AFSLUITINGEN, TUINHUISJES, TUINSPEELTUIG,.. 

 

 BEITSEN                  2 x Galtane Oliebeits ( 18  tinten) 

 LAKKEN                  2 x Galtane Primer  voor Olielak  

2 x Galtane  Olielak (eigen kleuren) mat en 

satijn 

 DEKKEN  OP RUW HOUT              1 of 2 x Ultranature  Grondeerolie (op 

grenen) 

2 x Ultranature  oplosmiddelvrije 

weersbestendige Verf  

 2.4 TUINMEUBELEN 

 

 ONTGRIJZEN EN REINIGEN             1 x Ultranature  Ontgrijzer (15 ‘ intrek+  

naspoel)   

Of 1 x Faxe  Intensiefreiniger 

 OLIËN                   2 x Ultranature  Tuinmeubelolie (niet anti-

vergrijs) 

 BEITSEN                  2 x Galtane Oliebeits (18 tinten) 

 

 2.5 TERRASHOUT 

  

 ONTGRIJZEN EN REINIGEN             1 x Ultranature Ontgrijzer (15 ‘ intrek 

+naspoelen)   

Of 1 x Faxe  Intensiefreiniger 

 OLIËN                   2 x Ultranature Terrasolie (geen anti-

vergrijs)                                                                                                                                                                                                                      

 

2.6 GEVELBEKLEDING 

 

 ONTGRIJZEN EN REINIGEN             1 x Ultranature Ontgrijzer (15 ‘ intrek + 

naspoelen)  

        Of 1 x Faxe  Intensiefreiniger 

 BEITSEN                  2 x Galtane Oliebeits (17 tinten : 

 ‘kleurloos’ niet geschikt) 
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2.7 GEVELMUREN 

 

2.7.1 effen en dekkend 

 

1 x QM-MTG mineraalgrondering 

2 x Lobakat QM-LK300 silicaatgevelverf 

(op bestelling in tientallen kleuren te verkrijgen) 

 

2.7.2 verweerd/provencaals 

 

1, 2 of 3 x Jordan Calcatex kalkverf, 1 deel kalkpoeder oplossen in   

1 à 1,5 deel water (20 verschillende kleuren) 

(kan niet op eender welke ondergrond geschilderd worden:  

informeer je eerst en zet steeds een proefopstrijk.  

De luchtkalk dient uit te harden zonder regen de eerste dagen !) 

 

2.7.3 kaleien 

 

Met brede kwast Tubag  kaleipleister aanbrengen, 

aanmaken met water (15 standaardkleuren, tientallen andere kleuren op bestelling te verkrijgen ) 

Kan ook bijgekleurd worden met Jordan Calcatex kalkverf en/of overschilderd met Jordan Calcatex kalkverf als 

eindlaag in de gewenste kleur (nat in nat werken met de kalei). 

 

op sterk zuigende ondergronden :  steeds eerst een laag minerale pleister grondering QM-MPG  

op niet  zuigende ondergronden :  onderlaag pappen van QM- PHG 

 

 
onze merken 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


