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Maak je terras weer als nieuw met Ruwol Betonverf!

Zo breng je betonverf aan op je terras

Inhoudsopgave



Groene aanslag is verleden tijd

Eenvoudig en snel te reinigen

Kies een kleur naar wens!

Geschikt voor vrijwel alle 
soorten tegels en klinkers

Keuze uit meer dan 20.000 verschillende kleuren! 

Ken je dat: de tegels in je tuin zijn helemaal 

verweerd. Ze zijn beschadigd,  groen 

uitgeslagen en ze lijken eigenlijk nergens 

meer op. Je hebt misschien zelfs al 

geïnformeerd wat een nieuw terras kost, 

maar voor dat geld ga je eigenlijk liever op 

vakantie. Toch hik je elke keer weer aan tegen 

die vieze lelijke tegels. “Gelukkig is daar een 

betaalbare oplossing voor!”

De belangrijkste voordelen van 
betonverf op een rijtje:

Maak je terras weer als 
nieuw met Ruwol Betonverf!



Zo breng je betonverf aan op je terras

Aanbrengen van Ruwol Betonverf op een terras:

Veeg het terras aan met een bezem, zodat bladeren, zand, 
stof en ander vuil is verdwenen.

De tegels dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Reinig de 
tegels grondig met Ruwol Surface Cleaner, spoel ze goed na 
met schoon water (eventueel met een hogedrukreiniger) en 
laat ze vervolgens drogen. Zorg er hierbij ook voor dat mos en 
onkruid is verwijderd.

Roer de verf zorgvuldig door met het bijgeleverde roerstokje. 
Breng de betonverf aan op de randen met een ronde kwast. 
Belangrijk is dat omliggende delen, zoals muren, kozijnen of 
deuren, niet worden meegeschilderd.

Vegen

Reinigen

Ruwol Betonverf aanbrengen op de randen



Aanbrengen van Ruwol Betonverf op een terras:

Het grote oppervlak kun je met een nylon roller schilderen. Je 
kunt hierbij de verf rechtstreeks uit het blik in banen op het 
terras gieten en vervolgens met de roller uitrollen. Een andere 
mogelijkheid is om de verf eerst in een verfemmer te gieten 
en vervolgens de roller in de verf te dopen en heen en weer 
over het rooster te rollen om de verf op de roller te verdelen. 
Bij zuigende tegels kan de eerste laag circa 15% worden 
verdunt met terpentine.

Na minimaal 16 uur kan de volgende laag worden 
aangebracht op dezelfde manier zoals in de vorige twee 
stappen is beschreven. Breng in totaal 3 lagen aan.

Breng Ruwol Betonverf aan op het grote oppervlak

De volgende lagen aanbrengen

Voor technische vragen over onze producten of advies neem je contact op met 
onze AdviesService via advies@verfbestelsite.nl. Onze betonverf is te bestellen via onze 

webshop: https://www.verfbestelsite.nl/ruwol-betonverf-standaard-kleuren.html.

Wil je direct geholpen worden? Neem dan telefonisch contact  
op via: +31(0)88 028 43 60

Advies nodig of het product direct bestellen?

Zo breng je betonverf aan op je terras


