
 

 
Voor een prachtig resultaat, laat 
REMBRANDT jouw woning spuiten! 
 

 
 
Steeds vaker worden grote oppervlakken met moderne 
verfspuitapparatuur gespoten. Niet gek, want de klus is een stuk 
sneller geklaard dan met traditionele verfrollers en kwasten. Spuit 
je bijvoorbeeld een wandje van 16m2 dan bespaar je al snel 75% 
aan tijd. 
 
LATEX spuit je op wanden en plafonds. Wij spuiten ook met 
spuitlak kozijnen, trappen en deuren. Informeer naar de spuitlak 
mogelijkheden of kijk op onze website. 
 
Rembrandt Schildersbedrijf is een zeer ervaren allround verfspuit 
specialist in het spuiten van LATEX: 
 
1. Wij maken heldere offerte afspraken. 

2. Wij spuiten alleen met professionele LATEX. 

3. Wij plakken zeer zorgvuldig en netjes alles af. 

4. Wij repareren oneffenheden, schroefgaten e.d. 

5. Wij spuiten 2 lagen LATEX tegelijktijdig, het is dus altijd gedekt. 

6. En wij rekenen met duidelijke m2 prijzen! 

 

 
 

De 5 voordelen van 
LATEX spuiten 
 
1. LATEX spuiten is sneller dan 

rollen en dus goedkoper. 
 
2. LATEX spuiten geeft een 

strakker, glad en streeploos 
eindresultaat. 

 
3. LATEX spuit je gelijk in twee 

lagen dus zeer goede 
dekking. 

 
4. LATEX kan in elke gewenste 

(RAL) kleur gespoten 
worden. 

 
5. LATEX kan worden 

aangebracht op de meest 
uiteenlopende 
ondergronden: droog 
schuurwerk, beton, steen,  
pleisterwerk, metselwerk, 
gipskartonplaten, 
hardboard, zachtboard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vang 12 
3642 CS Mijdrecht 
0297 – 25 61 63 
rembrandtschildersbedrijf.nl 
 

 
rembrandtschildersbedrijf 

 

 lid van OnderhoudNL
 



  

Onze werkwijze 

 
Stap 1: heldere offerte 
Wij komen altijd eerst kijken voordat wij een offerte maken. Naast 
heldere prijzen maken wij duidelijke afspraken over wanneer wij 
komen spuiten. 
 
Stap 2: afplakken 
Voorafgaand aan het LATEX spuiten wordt de ruimte afgeplakt. Dit 
wordt zeer nauwkeurig gedaan omdat er strak gewerkt moet 
worden langs kozijnen, deurposten etc. Ook de plinten worden strak 
en netjes afgeplakt met folie. 
 
Stap 3: schuren / bijwerken beschadigingen 
Alleen bij nieuw glad stucwerk wordt alles handmatig met 
schuurmatjes licht nageschuurd. Reeds bestaande (gerolde) 
wanden/plafonds worden gecontroleerd op beschadigingen en 
bijgewerkt. Met name oude spijker- / schroefgaatjes worden netjes 
geplamuurd en glad afgewerkt. 
 
Stap 4: voorstrijkmiddel aanbrengen 
Hierna worden onbehandelde plafonds en wanden met primer 
voorstrijk gespoten met een lagedruk pomp op 1 bar. De voorstrijk 
zal direct in het stucwerk trekken. De hoeken worden extra 
behandeld met voorstrijk indien er moet worden afgeplakt voor het 
aanbrengen van een kleur. 
 
Stap5: LATEX spuiten 
Na alle voorbereidingen is het nu tijd om de wanden en plafonds te 
spuiten. De spuitmachine staat op een centrale plek in de woning. 
De actieradius van het spuitpistool en de slang is maar liefst 20 
meter. Er worden gelijktijdig twee lagen LATEX gespoten. 
 
 

Wij gebruiken een professionele WAGNER verfspuit 

 
Met onze mobiele hogedruk Airless spuitinstallatie met 10 meter 
verwarmde verfslang spuiten wij LATEX. 
 

 

 

Wij werken met 

VEVEO AC Plus LATEX 

 
Deze matte muurverf is op 
waterbasis voor binnen en 
beschermd buitenschilderwerk.  
 
Deze matte muurverf staat 
bekend om zijn snel droging (ca 
2 uur bij 20°C), mooie matte 
glans, goede dekking, wordt niet 
geel en is goed reinigbaar. 
 
Deze matte muurverf wordt 
gebruikt binnen op droog 
schuurwerk, beton, steen, 
pleisterwerk, metselwerk, 
gipskartonplaten, hardboard, 
zachtboard. 
 
Deze matte muurverf is ook 
beschikbaar in S1 versie: 
schrobvast en te gebruiken in 
vochtige ruimtes of waar de 
kans op vervuiling zeer groot is, 
zoals keukens en trapgangen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


