
BIJ DE AANKOOP:

 Voorkeur geven 
aan verven en ver-
nissen die weinig 
oplosmiddelen 
bevatten zoals 
watergedragen 
verven en vernis-
sen of die het 
Europees milieu-

keurmerk 
dragen. 

 

 “Als het gevaarlijk is, staat het er geschreven !”

 Lees aandachtig het etiket : het bevat 2 soorten 
informatie : technische informatie (toepas-
singswijze, drogingstijd, reiniging van borstels 
en rollen, ...) en informatie inzake veiligheid en 
milieu. 

 Als het gevaarlijk is, vindt u op het etiket een 
zwart symbool op oranje achtergrond zoals het 
voorbeeld hierna :

 Als het etiket “ontvlambaar” ver-
meldt, betekent dit dat het product 
ook gevaarlijk is.
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 Dit symbool wordt vergezeld van waarschu-
wingszinnen en veiligheidsaanbevelingen (bij-
voorbeeld : aanraking met de ogen en de huid 
vermijden). Vraag indien nodig de veiligheids-
fiches aan uw verkoper.

 Bereken zo nauwkeurig mogelijk de hoeveel-
heid verf of vernis die nodig is voor uw schil-
derwerken. De rendementen aangegeven op 
het etiket moeten u daarbij helpen; er wordt 
een gemiddelde hoeveelheid verf of vernis 
(in liter) aangegeven 
nodig om een vierkan-
te meter te schilderen 
of vernissen (m2/l). 
Deze waarde geldt per 
aangebrachte laag. 

 Op de internetsite van 
sommige fabrikanten 
kan de berekening wor-
den gemaakt. De inter-
netadressen van de 
verf- en vernisfabrikan-
ten zijn beschikbaar op www.ivp-coatings.be 
(klik vervolgens op “IVP”, “De leden van IVP” 
en “Fabrikanten en invoerders van verven en 
vernissen”).
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BIJ HET AANBRENGEN:

 Ervoor zorgen dat de lokalen zo goed mogelijk 
verlucht worden tijdens het verven en vernis-
sen. Deuren en vensters openen. Het lokaal 
ook na de verfwerkzaamheden verluchten. 
Inderdaad, verven en vernissen verspreiden nog 
vluchtige stoffen tijdens het drogen, zelfs als de 
geur verdwenen is.

 Wanneer men producten gebruikt die de zin 
“schadelijk bij inademing” dragen, moet men 
een ademhalingsbeschermingsmasker dragen, 
zelfs met open venster (masker met actieve 
koolstof; een antistofmasker volstaat niet).

 Vermijd dat eten of drinken in contact komen 
met verf of vernis.

 Gebruik bij voor-
keur penselen, 
borstels en rollen 
voor het aanbren-
gen vermits spui-
ten een grotere 
verspilling van 
het product met 
zich meebrengt.
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 Als u de volgende laag niet onmiddellijk aan-
brengt, rol uw borstels en rollen dan in een plas-
tic folie zodat ze soepel en vochtig blijven. Dit 
gaat vlugger, de vervuiling van het milieu wordt 
beperkt en u bespaart water of kuissolventen. 

 Probeer steeds 
zoveel mogelijk 
afval te ver-
mijden : het is 
beter alle verf of 
vernis op te ge-
bruiken dan ze 
te bewaren voor 
later gebruik 
of ze naar het 
containerpark te 
brengen.

$

$

Xn - Schadelijk



Verantwoordelijke uitgever: Roland Moreau, Directoraat-generaal Leefmilieu, 
Oratoriënberg 20 bus 3 1010 Brussel 

Juli 2004, gedrukt op gerecycleerd paper met plantaardige inkt
Wettelijk depot D/2004/2196/16 

Deze folder werd gerealiseerd met de steun van het 
directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-
milieu in samenwerking met de Sectie Decoratieverven van 
IVP, het OIVO en FEDIS :

- Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

 www.environment.fgov.be - tel : 02/210 64 23

- IVP : Industrie van Verven, Vernissen, Stopverven, 
Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst

 www.ivp-coatings.be - tel : 02/238 98 02

- OIVO : Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 
Verbruikersorganisaties

 www.oivo.be - tel : 02/547 06 11

- FEDIS : Belgische federatie van de distributie
www.fedis.be - tel : 02/537 30 60

NA HET AANBRENGEN:

 Zie dat het etiket leesbaar blijft (wis de verf- of 
vernissporen).

 Sluit de niet geledigde bussen goed af.

 Bewaar de verven en vernis in een goed ver-
luchte plaats, verwijderd van eetwaren en dran-
ken, vuur, vonken of warmtebron.

 Giet verf- of vernis-
resten nooit in het 
riool, in de goot-
steen, in het toilet 
of in de natuur.
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 Breng de lege en 
niet geledigde 
ve r p a k k i n g e n , 
alsook de vloei-
stoffen gebruikt 
voor het reinigen 
van de borstels, 
rollen en spui-
ten (zoals water 
of white spirit) 
naar een afval-
centrum :

- Brussel : 
 containerpark of via de “mobiele groene 

plekjes” dat u vindt op www.netbrussel.be, 
klik vervolgens op “Uw afval” en “Chemisch 
huishoudelijk afval”.

- Vlaanderen : 
    containerpark of via de
 “chemo-car”

- Wallonië : 
 containerpark

13 nuttige wenken om veilig en milieuvriendelijk 
te verven en vernissen

Bewust verven en 

vernissen samengevat

in 13 eenvoudige punten!
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