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INHOUDSOPGAVE BASIS VERF- & GLASBESTEK 2006 

NIEUWBOUW BINNEN 

Beglazingssystemen Binnen en Buiten NBS     blz. 4 en 5 

Hout Dekkend NHD        blz. 6 en 7 

Hout Transparante Beits NHT      blz. 7  

Hout Vernis NHV        blz. 8 

Metaal Aluminium/Staal  NMA en NMS     blz. 9 en 10 

Metaal Verzinkt NMV       blz. 10 en 11 

Steenachtig Dekkend NSD       blz. 11 en 12 

Steenachtige Vloeren NSV       blz. 12 

Wandbekleding NWB       blz. 12 en 13 

NIEUWBOUW BUITEN: 

Dilatatievoegen NDS        blz. 14 

Hout Dekkend NHD        blz. 14 en 15 

Hout Transparante Beits NHT      blz. 16 

Hout Vernis NHV        blz. 16 en 17 

Kunststof Dekkend NKD        blz. 17 

Aluminium/Metaal NMA en NMS      blz. 17, 18 en 19 

Metaal Verzinkt NMV       blz. 19, 20 en 21 

Steenachtig Antigraffiti NSA       blz. 21 en 22 

Steenachtig Dekkend NSD       blz. 22 

Steenachtig Hydrofoberen NSH      blz. 22 

Steenachtige Vloeren NSV       blz. 22 en 23 

ONDERHOUD BINNEN: 

Beglazingssysteem Binnen OBS      blz. 24 
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ONDERHOUD BINNEN: 

Hout Dekkend OHD        blz. 25 en 26 

Hout Transparant OHT       blz. 26 

Hout Vernis OHV        blz. 27 

Kunststof Dekkend OKD       blz. 28 

Aluminium en Staal OMA en OMA      blz. 28, 29 en 30 

Metaal Verzinkt OMV       blz. 30 

Steenachtig Dekkend OSD       blz. 30,318 en 32 

Steenachtige Vloeren OSV       blz. 32 en 33 

Wandbekledingen OWB       blz. 33, 34 en 35 

ONDERHOUD BUITEN: 

Beglazingssystemen OBS       blz. 36 en 37 

Dilatatievoegen ODS        blz. 38 

Hout Dekkend OHD        blz. 38, 39, 40 en 41 

Hout Reparatie OHR        blz. 41 

Hout Transparante Beits OHT      blz. 42 

Hout Vernis OHV        blz. 43 

Kunststof Dekkend OKD       blz. 44 

Aluminium en Metaal OMA en OMS      blz. 44, 45, 46, 47 

Metaal Verzinkt OMV       blz. 47 en 48 

Steenachtig Antigraffiti OSA       blz. 48 

Steenachtig Dekkend OSD       blz. 48, 49 en 50 

Steenachtig Hydrofoberen OSH      blz. 50 

 

  



 4 

Basis Verf- en Glasbestek 2006  NIEUWBOUW beglazingssystemen.    
 
Nieuwbouw Binnen 
Beglazingssysteem NBS 50 
  
Beglazen met kit en glaslatten 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig                                                                                                                               
dat er een voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van tenminste 4 mm; 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen 
- Elastische kit aanbrengen in de voegen. 
 
Nieuwbouw Binnen 
Beglazingssysteem NBS 51 
 
Beglazing met droog beglazingsprofielen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Afstandhouders plaatsen 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen met afstandhouders 
- Droog beglazingsprofielen aanbrengen. 
 
Nieuwbouw Binnen 
Beglazingssysteem NBS 52 
  
Beglazen met EPDM beglazingsband zonder afkitten 
- Sponningen plaatselijk gronden 
- EPDM beglazingsband aanbrengen gelijk met de sponninghoogte 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen met beglazingsband. 
 
Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem NBS 01 
  
Beglazen met stoppasta 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stel- en met spatieblokjes 
- Pennen of veren toepassen 
- Binnenvoeg en omtrekspeling vullen met plastische kit 
- Buitenzijde aanstoppen met stoppasta 
 
Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem  NBS 02 
 
Beglazen met kit en glaslatten 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een 
voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren 
- Elastische kit aanbrengen in de binnen- en buitenvoeg, 
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Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem NBS 02 
 
Beglazen met kit en glaslatten 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een 
voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren 
- Elastische kit aanbrengen in de binnen- en buitenvoeg. 
 
Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem NBS 03 
  
Beglazing met droog beglazingsprofielen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Afstandhouders plaatsen 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren, met afstandhouders 
- Droog beglazingsprofielen aanbrengen Nieuwbouwsystemen buiten. 
 
Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem NBS 04 
  
Beglazen met EPDM beglazingsband zonder afkitten 
- Sponningen plaatselijk gronden 
- EPDM beglazingsband aanbrengen gelijk met de sponninghoogte 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren, met beglazingsband. 
 
Nieuwbouw Buiten 
Beglazingssysteem NBS 05 
  
Beglazen van binnenuit met plaatsingsprofiel op de onderdorpel, kit en glaslatten 
- Sponningen plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een 
voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Hielafdichting aanbrengen aan de onderzijde en 10 cm naar boven in de stijlen 
- Glaslatten plaatsen 
- Elastische kit aanbrengen in de binnen- en buitenvoeg. 
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Basisverf- & Glasbestek 2006 NIEUWBOUW BINNEN Schildersystemen 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 50 
  
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 51 
  
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen en plamuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 52 
  
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk voorplamuren 
- Geheel één maal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend  NHD 53 
  
1 x Bijwerken grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 54 
  
1 x Geheel grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Geheel gronden met één laag grondverf 
- Plaatselijk voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 55 
  
2 x Geheel grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Plaatselijk voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
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Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 56 
  
2 x Geheel grondverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 57 
  
2 x Geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout dekkend NHD 58 
 
2 x Geheel grondverf, 1 x geheel plamuur, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Plaatselijk voorplamuren 
- Geheel één maal plamuren en schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout transparante beits NHT 50 
  
1 x Bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout transparante beits NHT 51 
  
1 x Bijwerken transparante beits, 2 x geheel transparante beits 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout transparante beits NHT 52 
 
2 x Geheel transparante beits 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout transparante beits NHT 53 
 
3 x Geheel transparante beits 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
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Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 50 
  
1 x Bijwerken vernis, 1 x geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag vernis 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 51 
  
2 x Geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 52 
 
2 x Bijwerken vernis, 2 x geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 52 
  
3 x Geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 53 
 
3 x Geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Nieuwbouw Binnen 
Hout vernis NHV 54 
 
4 x Geheel vernis 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van drie lagen vernis 
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Nieuwbouw Binnen 
Metaal aluminium NMA 50 
  
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal aluminium NMA 51 
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren, ontvetten en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 50 
  
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken dekverf 
- Opzuiveren en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 51 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel radiatorenverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag radiatorenverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 52 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 2 x geheel radiatorenverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen radiatorenverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 53 
  
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 54 
 
2 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheelgrondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 55 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Geheel éénmaal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 56 
 
1 x Geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal Staal NMS 57 
 
2 x Geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal verzinkt NMV 50 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal verzinkt NMV 51 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x geheel plamuren, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Geheel één maal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Metaal verzinkt NMV 52 
 
1 x Geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Nieuwbouw Binnen 
Metaal verzinkt NMV 53 
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren en geheel ontvetten 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 50 
 
1 x Geheel voorstrijken 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag voorstrijk middel 
N.B. De behandeling NSD 50 kan altijd in combinatie met  NSD 51, NSD 52, NSD 53, NSD 54, NSD 
55 en NSD 56 worden toegepast. 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 51 
 
1 x geheel muurverf, 1 x geheel spuiten met meerkleuren muurverf 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
- Geheel bespuiten met een meerkleuren muurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 52 
 
1 x geheel struktuurverf 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag struktuurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 53 
 
2 x geheel struktuurverf 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van twee lagen struktuurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 54 
  
1 x geheel struktuurverf, 1 x geheel sierpleister 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van struktuurverf 
- Aanbrengen van sierpleister 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 55 
 
2 x Geheel muurverf 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
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Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig dekkend NSD 56 
 
1 x Geheel structuurverf, 1x geheel muurverf 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van een laag structuurverf 
- Aanbrengen van een laag muurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig vloeren NSV 50 
 
1 x Geheel schuren 
- Geheel machinaal schuren 
N.B. De behandeling NSV 50 kan altijd in combinatie met NVS 52, NVS 53 en NSV 54 worden 
toegepast. 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig vloeren NSV 51 
 
1 x Geheel voorstrijken 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag voorstrijk middel 
N.B. De behandeling NSV 51 kan altijd in combinatie met NVS 52, NVS 53 en NSV 54 worden 
toegepast. 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig vloeren NSV 52 
 
1 x geheel vloercoating, instrooien, 1 x vloercoating 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
- Geheel instrooien 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig vloeren NSV 53 
 
1 x geheel vloercoating, instrooien chips, 2 x transparante vloercoating 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
- Geheel instrooien chips 
- Aanbrengen van twee lagen transparante vloercoating 
 
Nieuwbouw Binnen 
Steenachtig vloeren NSV 54 
 
2 x Geheel vloercoating 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen van twee lagen vloercoating 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 50 
 
1 x Behangpapier 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen behangpapier 
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Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 51 
 
1 x Wandtextiel 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen wandtextiel 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 52 
 
1 x Vinyl 
- Opzuiveren 
- Aanbrengen vinyl 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 53 
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x muurverf 
- Opzuiveren 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Narollen met lijm 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 54 
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x muurverf, 1 x meerkleuren muurverf 
- Opzuiveren 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Narollen met lijm 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
- Geheel bespuiten met meerkleuren muurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 55 
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x muurverf 
- Opzuiveren 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Nieuwbouw Binnen 
Wandbekleding NWB 56 
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 2 x muurverf 
- Opzuiveren 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
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Basisverf- & Glasbestek 2006 NIEUWBOUW BUITEN Schildersystemen 
 
Nieuwbouw Buiten 
Dilatatievoegen systeem NDS 01 
 
Aanbrengen rugvulling en terugverende kit 
- Reinigen door middel van schuren en/of borstelen en hechtvlakken ontvetten 
- Hechtvlakken primeren 
- Rugvulling aanbrengen op een diepte, welke de helft van de voegbreedte bedraagt 
- Voegkit aanbrengen en strak en glad afwerken 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 01 
 
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 02 
 
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 03 
 
1 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 04 
 
2 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 05 
 
2 x Bijwerken grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 06 
 
1 x Geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 07 
 
2 x Geheel grondverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 08 
 
2 x Geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout dekkend NHD 09 
 
2 x Geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
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Nieuwbouw Buiten 
Hout transparante beits NHT 01 
 
1 x Bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout transparante beits NHT 02 
 
1 x Bijwerken transparante beits, 2 x geheel transparante beits 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout transparante beits NHT 03 
 
2 x Geheel transparante beits 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout transparante beits NHT 04 
 
3 x Geheel transparante beits 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout vernis NHV 01 
 
2 x Bijwerken vernis, 2 x geheel vernis 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout vernis NHV 02 
 
3 x Geheel vernis 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
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Nieuwbouw Buiten 
Hout vernis NHV 03 
 
4 x Geheel vernis 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen 
- Aanbrengen van drie lagen vernis 
 
Nieuwbouw Buiten 
Hout vernis NHV 04 
 
1 x Geheel poriën vullen, 3 x geheel vernis 
- Opzuiveren 
- Reinigen en geheel schuren 
- Geheel poriën vullen 
- Aanbrengen van drie lagen vernis 
 
Nieuwbouw Buiten 
Kunststof dekkend NKD 01 
 
1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Kunststof dekkend NKD 02 
 
1 x geheel hechtprimer, 2 x geheel dekverf 
- Reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal aluminium NMA 01 
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Ontvetten en geheel schuren, 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal aluminium NMA 02 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
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Nieuwbouw Buiten 
Metaal aluminium NMA 03 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 01 
 
Geheel stralen, 1 x geheel corrosiewerende primer 
- Geheel stralen en reinigen 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 02 
 
Geheel stralen, 2 x geheel corrosiewerende primer 
- Geheel stralen en reinigen 
- Aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 03 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 04 
 
2 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 05 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 06 
 
2 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 07 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 08 
 
1 x Bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel 
grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 09 
 
1 x Geheel corrosiewerende primer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal staal NMS 10 
 
2 x Geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Geheel ontroesten en ontvetten 
- Aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 01 
 
Niet eerder behandeld, aanstralen, 1 x geheel hechtprimer 
- Aanstralen en reinigen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
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Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 02 
 
Niet eerder behandeld, aanstralen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf 
- Aanstralen en reinigen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 03 
 
Niet eerder behandeld, chemisch voorbehandelen, 1 x geheel hechtprimer 
- Chemisch voorbehandelen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 04 
 
Niet eerder behandeld, chemisch voorbehandelen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel 
grondverf 
- Chemisch voorbehandelen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 05 
 
Niet eerder behandeld, aanstralen, 1 x geheel hechtprimer,1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Aanstralen en reinigen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 06 
 
Niet eerder behandeld, aanstralen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel 
dekverf 
- Aanstralen en reinigen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 07 
 
Niet eerder behandeld, chemisch voorbehandelen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel 
grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Chemisch voorbehandelen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 08 
 
Niet eerder behandeld, chemisch voorbehandelen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel 
grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Chemisch voorbehandelen 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 09 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 10 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 11 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Metaal verzinkt NMV 12 
 
1 x Bijwerken hechtprimer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig antigraffiti NSA 01 
 
2 x Geheel behandelen antigraffiti 
- Reinigen 
- Aanbrengen van drie lagen antigraffiti-coating 
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Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig antigraffiti NSA 02 
 
3 x Geheel behandelen antigraffiti 
- Reinigen 
- Aanbrengen van drie lagen antigraffiti-coating 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig dekkend NSD 01 
 
1 x Geheel voorstrijken 
- Aanbrengen van één laag voorstrijk middel 
N.B. De behandeling NSD 01 kan altijd in combinatie met NSD 02, NSD 03 en NSD 04 worden 
toegepast 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig dekkend NSD 02 
 
2 x Geheel muurverf     
- Reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig dekkend NSD 03 
 
2 x Geheel struktuurverf     
- Reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen struktuurverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig dekkend NSD 04 
 
1 x Geheel struktuurverf, 1 x muurverf 
- Reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van een laag struktuurverf 
- Aanbrengen van een laag muurverf 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig hydrofoberen NSH 01 
 
Geheel hydrofoberen     
- Reinigen 
- Verzadigend aanbrengen van hydrofobeer-middel 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig vloeren NSV 01 
 
1 x Geheel aanstralen 
- Aanstralen en reinigen 
N.B. De behandeling NSV 01 kan altijd in combinatie met NVS 03, NVS 04 en NVS 05 worden 
uitgevoerd 
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Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig vloeren NSV 02 
 
1 x Geheel voorstrijken 
- Aanbrengen van één laag voorstrijk middel 
N.B. De behandeling NSV 02 kan altijd in combinatie met NVS 03, NVS 04 en NVS 05 worden 
uitgevoerd 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig vloeren NSV 03 
 
1 x Geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig vloeren NSV 04 
 
2 x Geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van twee lagen vloercoating 
 
Nieuwbouw Buiten 
Steenachtig vloeren NSV 05 
 
1 x geheel vloercoating, instrooien, 1 x geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
- Instrooien van de loopgedeelten 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Basis Verf- en Glasbestek 2006  ONDERHOUD beglazingssystemen. 
 
Onderhoud Binnen 
Beglazingssysteem OBS 50 
 
Plaatselijk kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten 
- Plaatselijk kitvoeg en liggende kitvoeg geheel inclusief 20 cm van de aansluitende verticale kitvoeg 
onder een hoek van 45° uitsnijden 
- Voeg reinigen 
- Elastische kit aanbrengen in de voeg 
 
Onderhoud Binnen 
Beglazingssysteem OBS 51 
 
Geheel kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten 
- Geheel kitvoeg onder een hoek van 45° uitsnijden 
- Voeg reinigen 
- Elastische kit aanbrengen in de voeg 
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Basisverf- & Glasbestek 2006 ONDERHOUD BINNEN Schildersystemen 
 
Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 52  
 
2 x Bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk afkitten, uitstoppen 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 53 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken grondverf, plaatselijk plamuren, 1 x geheel grondverf, 1 x 
geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk afkitten, uitstoppen en plamuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf. 
 
Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 54  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk afkitten en voorplamuren 
- Geheel éénmaal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf. 
 
Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 55  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk afkitten en voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
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Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 56  
 
Geheel verwijderen, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk afkitten en voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Hout dekkend OHD 57 
  
Geheel verwijderen, 2 x geheel grondverf, 2 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Plaatselijk afkitten en voorplamuren 
- Geheel tweemaal plamuren, slijpen 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Hout transparante beits OHT 50  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken transparante beits, 2 x geheel transparante beits 
- Plaatselijk beitslagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
 
Onderhoud Binnen 
Hout transparante beits OHT 51 
  
Geheel verwijderen, 2 x geheel transparante beits 
- Alle (beits)lagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Onderhoud Binnen 
Hout transparante beits OHT 52 
  
Geheel verwijderen, 3 x geheel transparante beits 
- Alle (beits)lagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
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Onderhoud Binnen 
Hout vernis OHV 50  
 
Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken vernis, 1 x geheel vernis 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag vernis 
 
Onderhoud Binnen 
Hout vernis OHV 51  
 
Plaatselijk schrapen, 2 x geheel vernis 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Binnen 
Hout vernis OHV 52  
 
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken vernis, 2 x geheel vernis 
- Plaatselijk vernislagen verwijderen door föhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Binnen 
Hout vernis OHV 53  
 
Geheel verwijderen, 3 x geheel vernis 
- Alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Binnen 
Hout vernis OHV 54  
 
Geheel verwijderen, 4 x geheel vernis 
- Alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van drie lagen vernis 
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Onderhoud Binnen 
Kunststof dekkend OKD 50  
 
1 x Geheel hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Het oppervlak reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Kunststof dekkend OKD 51 
  
1 x Geheel hechtprimer, 2 x geheel dekverf 
- Het oppervlak reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Kunststof dekkend OKD 52  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Kunststof dekkend OKD 53  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal aluminium OMA 50  
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Ontvetten 
- Oxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal aluminium OMA 51  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, oxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Binnen 
Metaal aluminium OMA 52 
  
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Ontvetten 
- Oxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 50  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 51  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel radiatorenverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag radiatorenverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 52  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 2 x geheel radiatorenverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen radiatorenverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 53  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 54 
  
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Binnen 
Metaal staal OMS 55  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel plamuren, 2 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Geheel éénmaal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal verzinkt OMV 50  
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk ontroesten en ontvetten 
- Zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal verzinkt OMV 51 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Metaal verzinkt OMV 52  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel plamuren, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Geheel éénmaal plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 50 
  
1 x Geheel voorstrijken 
- Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel 
N.B. De behandeling OSD 50 kan altijd in combinatie met OSD 53, OSD 54, OSD 55, OSD 56, OSD 
57, OSD 58, OSD 59 en OSD 60 worden toegepast.F237 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 51  
 
1 x Geheel fixeren 
- Aanbrengen van één laag fixeermiddel 
N.B. De behandeling OSD 51 kan altijd in combinatie met OSD 53, OSD 54, OSD 55, OSD 56, OSD 
57, OSD 58, OSD 59 en OSD 60 worden toegepast. 
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Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 52  
 
1 x Geheel isoleren 
- Aanbrengen van één laag isoleermiddel 
N.B. De behandeling OSD 52 kan altijd in combinatie met OSD 53, OSD 54, OSD 55, OSD 56, OSD 
57, OSD 58, OSD 59 en OSD 60 worden toegepast. 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 53 
  
2 x Bijwerken muurverf 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 54 
  
1 x Bijwerken muurverf, 1 x geheel muurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 55 
  
1 x Bijwerken muurverf, 2 x geheel muurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 56 
  
2 x Geheel muurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 57 
  
1 x Geheel muurverf, 1 x geheel bespuiten met meerkleurenmuurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
- Geheel bespuiten met een meerkleurenmuurverf 
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Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 58  
 
2 x Geheel struktuurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen struktuurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 59 
  
1 x Geheel struktuurverf, 1 x geheel sierpleister 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag struktuurverf 
- Aanbrengen van sierpleister 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig dekkend OSD 60  
 
1 x Geheel structuurverf, 1x geheel muurverf 
- Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van een laag struktuurverf 
- Aanbrengen van een laag muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 50 
  
1 x Geheel schuren 
- Geheel schuren 
N.B. De behandeling OSV 50 kan altijd in combinatie met OSV 52, OSV 53, OSV 54, OSV 55, OSV 56 
en OSV 57 worden toegepast 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 51 
  
1 x Geheel voorstrijken 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel 
N.B. De behandeling OSV 51 kan altijd in combinatie met OSV 52, OSV 53, OSV 54, OSV 55, OSV 56 
en OSV 57 worden toegepast 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 52  
 
1 x geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 53  
 
2 x geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van twee lagen vloercoating 
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Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 54 
  
1 x geheel vloercoating, instrooien, 1 x geheel vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
- geheel Instrooien 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 55 
  
1 x geheel vloercoating, instrooien, 2 x geheel transparante vloercoating 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
- Geheel instrooien 
- Aanbrengen van twee lagen transparante vloercoating 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 56  
 
1 x bijwerken, 2 x geheel vloercoating 
- Plaatselijk verflagen verwijderen 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag vloercoating 
- Aanbrengen van twee lagen vloercoating 
 
Onderhoud Binnen 
Steenachtig vloeren OSV 57  
 
1 x bijwerken, 1 x geheel vloercoating 
- Plaatselijk verflagen verwijderen 
- Intacte lagen Reinigen 
- Plaatselijk Aanbrengen van één laag vloercoating 
- Aanbrengen van één laag vloercoating 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 50 
  
1 x Behangpapier 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen behangpapier 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 51  
 
Geheel verwijderen, 1 x behangpapier 
- Oude wandbekleding verwijderen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen behangpapier 
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Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 52 
  
1 x Wandtextiel 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen wandtextiel 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 53  
 
Geheel verwijderen, 1 x wandtextiel 
- Oude wandbekleding verwijderen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen wandtextiel 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 54  
 
1 x Vinyl 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen vinyl 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 55  
 
Geheel verwijderen, 1 x vinyl 
- Oude wandbekleding verwijderen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Aanbrengen vinyl 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 56  
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x geheel muurverf 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Narollen met lijm 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 57  
 
Geheel verwijderen, 1 x lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x geheel muurverf 
- Oude wandbekleding verwijderen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Narollen met lijm 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
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Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 58 
  
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x geheel muurverf, 1 x geheel meerkleurenmuurverf 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Narollen met lijm 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
- Geheel bespuiten met meerkleurenmuurverf 
 
Onderhoud Binnen 
Wandbekleding OWB 59  
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 1 x geheel muurverf 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Onderhoud binnen 
Wandbekleding OWB 60 
 
1 x Lijmen, 1 x glasweefsel, 1 x lijmen, 2 x geheel muurverf 
- Reinigen 
- Kleine beschadigingen repareren 
- Afstoffen 
- Geheel lijmen 
- Aanbrengen glasweefsel 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
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Basisverf- & Glasbestek 2006 ONDERHOUD BUITEN Beglazingsystemen 
 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 01 
  
Glas verwijderen, beglazen met stoppasta 
- Glas verwijderen 
- Losgeraakte profielen/stoppasta/kitresten verwijderen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stel- en met spatieblokjes 
- Pennen of veren toepassen 
- Binnenvoeg en omtrekspeling vullen met kit 
- Buitenzijde aanstoppen met stoppasta 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 02  
 
Glas verwijderen, beglazen met kit en glaslatten 
- Latten en glas verwijderen 
- Losgeraakte profielen/kitresten verwijderen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een 
voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren 
- Elastische kit aanbrengen in de binnen- en buitenvoeg 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 03 
  
Glas verwijderen, beglazen met droog beglazingsprofielen 
- Latten en glas verwijderen 
- Losgeraakte profielen verwijderen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Afstandhouders plaatsen 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren, met afstandhouders 
- Droog beglazingsprofielen aanbrengen 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 04  
 
Glas verwijderen, beglazen met EPDM beglazingsband zonder afkitten 
- Latten en glas verwijderen 
- Losgeraakte profielen verwijderen 
- Sponningen plaatselijk gronden 
- EPDM beglazingsband aanbrengen gelijk met de sponninghoogte 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren, met beglazingsband 
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Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 05 
  
Glas verwijderen, beglazen met EPDM beglazingsband zonder afkitten 
- Glaslatten verwijderen 
- Kitresten verwijderen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de glaslat, dusdanig dat er een voegdiepte van 6 mm ontstaat 
en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren 
- Elastische kit aanbrengen in de buitenvoeg 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 06  
 
Plaatselijk kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten 
- Plaatselijk kitvoeg en liggende kitvoeg geheel inclusief 20 cm van de aansluitende verticale kitvoeg 
onder een hoek van 45 ° uitsnijden 
- Voeg reinigen 
- Elastische kit aanbrengen in de buitenvoeg 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 07  
 
Plaatselijk verwijderen stoppasta, beglazen met stoppasta 
- Plaatselijk losgeraakte profielen/stoppasta/kitresten verwijderen 
- Plaatselijk sponning gronden 
- Plaatselijk buitenzijde aanstoppen met stoppasta 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 08  
 
Plaatselijk verwijderen, beglazen met droog beglazingsprofielen 
- Losgeraakte en te korte profielen geheel verwijderen 
- Nieuwe droog beglazingsprofielen aanbrengen met een over lengte van 1 
 van de totaal lengte 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 09 
  
Geheel kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten 
- Kitvoeg onder een hoek van 45° uitsnijden 
- Voeg reinigen 
- Elastische kit aanbrengen in de buitenvoeg 
 
Onderhoud Buiten 
Beglazingssysteem OBS 10 
  
Onderlatten vervangen door neuslatten, plaatselijk kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en 
glaslatten 
- Onder glaslat verwijderen 
- Kitresten verwijderen 
- Sponning plaatselijk gronden 
- Plaatselijk kitvoeg en liggende kitvoeg geheel inclusief 20 cm van de aansluitende verticale kitvoeg 
onder een hoek van 45° uitsnijden 
- Voeg reinigen 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de neuslat, dusdanig dat er een voegdiepte van 6 mm ontstaat 
en een voegbreedte van tenminste 4 mm 
- Neuslat aan de onderzijde monteren 
- Elastische kit aanbrengen in de buiten-voeg 
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Basisverf- & Glasbestek 2006 ONDERHOUD BUITEN Schildersystemen 
 
Onderhoud Buiten 
Dilatatievoeg systeem ODS 01 
  
Geheel verwijderen, aanbrengen rugvulling en terugverende kit 
- Voegkit en rugvulling geheel verwijderen 
- Indien nodig voegbreedte/voegwanden aanpassen 
- Reinigen door middel van schuren en/of borstelen en hechtvlakken ontvetten 
- Aanbrengen van primer op de hechtvlakken 
- Rugvulling aanbrengen op een diepte, welke de helft van de voegbreedte bedraagt 
- Voegkit aanbrengen en strak en glad afwerken 
 
Onderhoud Buiten 
Dilatatievoeg systeem ODS 02 
  
Gedeeltelijk verwijderen, aanbrengen rugvulling en terugverende kit 
- Losgeraakte voegkit en rugvulling verwijderen 
- Indien nodig voegbreedte/voegwanden aanpassen 
- Reinigen door middel van schuren en/of borstelen hechtvlakken ontvetten 
- Aanbrengen van primer op de hechtvlakken 
- Rugvulling aanbrengen op een diepte, welke de helft van de voegbreedte bedraagt 
- Voegkit aanbrengen en strak en glad afwerken 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 01  
 
Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken dekverf 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 02  
 
Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 03 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout 
verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 04  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout 
verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 05  
 
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout 
verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 06 
  
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout 
verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 07  
 
Geheel verwijderen, 2 x geheel grondverf 
- Alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 08  
 
Geheel verwijderen, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 09 
  
Geheel verwijderen, 2 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 50  
 
Binnen-buitenwerk 2 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken dekverf 
- Liggende dagkanten geheel en staande tot een hoogte van minstens 10 cm uit liggende dagkant, 
evenals daaraan grenzende vlakken voor zover de verflagen daarop gebreken vertonen: 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse kit verwijderen 
- Oppervlak en naden reinigen en schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Plaatselijk plamuren, schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf in bestaande kleur 
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Onderhoud Buiten 
Hout dekkend OHD 51 
  
Binnen-buitenwerk 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Liggende dagkanten geheel en staande tot een hoogte van minstens 10 cm uit liggende dagkant, 
evenals daaraan grenzende vlakken voor zover de verflagen daarop gebreken vertonen: 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse kit verwijderen 
- Oppervlak en naden reinigen en schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Plaatselijk plamuren, schuren 
- Aanbrengen van één laag dekverf in bestaande kleur 
 
Onderhoud Buiten 
Hout reparatie OHR 01  
 
Aangetast hout verwijderen, hout plaatsen 
- Aangetast hout verwijderen tot het gezonde hout 
- Hechtvlakken behandelen met primer volgens voorschrift van de betreffende leverancier 
- Nieuw stuk kozijnhout plaatsen met gelijke profilering in combinatie met een reparatiemiddel 
 
Onderhoud Buiten 
Hout reparatie OHR 02  
 
Aangetast hout verwijderen, houtreparatiemiddel aanbrengen 
- Aangetast hout verwijderen tot het gezonde hout 
- Hechtvlakken behandelen met primer volgens voorschrift van de betreffende leverancier 
- Vullen met een houtreparatiemiddel 
 
Onderhoud Buiten 
Hout reparatie OHR 03  
 
Capsules/pillen plaatsen 
- Plaatsen van capsules/pillen volgens voorschrift van de betreffende fabrikant 
 
Onderhoud Buiten 
Hout reparatie OHR 04  
 
Injecteren houtverbindingen 
- Houtverbindingen vullen door middel van injecteren volgens voorschrift van de betreffende 
leverancier 
 
Onderhout Buiten 
Hout reparatie OHR 05 
  
Verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vullen 
- Verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vullen met een reparatiemiddel/kit volgens voorschrift 
van de betreffende fabrikant 
 
Onderhoud Buiten 
Hout reparatie OHR 06  
 
Scherpe kanten afronden 
- Scherpe kanten afronden tot een afrondingsstraal van 3 mm, door middel van schuren of frezen 
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Onderhoud Buiten 
Hout transparante beits OHT 01 
  
Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de 
stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Onderhoud Buiten 
Hout transparante beits OHT 02  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken transparante beits, 2 x geheel transparante beits 
- Plaatselijk beitslagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de 
stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
 
Onderhoud Buiten 
Hout transparante beits OHT 03 
  
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits 
- Plaatselijk beitslagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de 
stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Onderhoud Buiten 
Hout transparante beits OHT 04  
 
Geheel verwijderen, 2 x geheel transparante beits 
- Alle (beits)lagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van één laag transparante beits 
 
Onderhoud Buiten 
Hout transparante beits OHT 05  
 
Geheel verwijderen, 3 x geheel transparante beits 
- Alle (beits)lagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen transparante beits 
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Onderhoud Buiten 
Hout vernis OHV 01  
 
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken vernis, 2 x geheel vernis 
- Plaatselijk vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is 
verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Buiten 
Hout vernis OHV 02  
 
Geheel verwijderen, ontweren, 3 x geheel vernis 
- Alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel ontweren en schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Buiten 
Hout vernis OHV 03  
 
Geheel verwijderen, ontweren, 4 x geheel vernis 
- Alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel ontweren en schuren 
- Aanbrengen van één laag vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van drie lagen vernis 
 
Onderhoud Buiten 
Hout vernis OHV 04  
 
Geheel verwijderen, ontweren, poriën vullen, 3 x geheel vernis 
- Alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Geheel ontweren en schuren 
- Poriën vullen 
- Aanbrengen van één laag vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
 
Onderhoud Buiten 
Hout vernis OHV 05  
 
Plaatselijk schrapen, 2 x geheel vernis 
- Plaatselijk schrapen 
- Losse stopverf/kit verwijderen 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk uitstoppen / afkitten 
- Aanbrengen van twee lagen vernis 
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Onderhoud Buiten 
Kunststof dekkend OKD 01 
  
Reinigen 
- Het oppervlak reinigen door middel van borstelen en wassen. 
 
Onderhoud Buiten 
Kunststof dekkend OKD 02  
 
1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Het oppervlak reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Kunststof dekkend OKD 03  
 
1 x geheel hechtprimer, 2 x geheel dekverf 
- Het oppervlak reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Kunststof dekkend OKD 04  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Kunststof dekkend OKD 05  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 2 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal aluminium OMA 01  
 
Niet eerder behandeld, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Ontvetten 
- Oxide verwijderen en geheel schuren, 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal aluminium OMA 02  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, oxide verwijderen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Metaal aluminium OMA 03 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, oxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal aluminium OMA 04  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, oxide verwijderen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal aluminium OMA 05  
 
Geheel verwijderen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen, ontvetten 
- Oxide verwijderen en geheel schuren, 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 01  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken grondverf, 1x 
bijwerken dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 02  
 
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x 
geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 03  
 
Plaatselijk verwijderen, 2 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 04 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 05  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken corrosiewerende primer, 1 x geheel corrosiewerende 
primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 06  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x geheel corrosiewerende primer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 07 
  
Geheel verwijderen, 2 x geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Metaal staal OMS 08  
 
Geheel verwijderen, 1 x geheel corrosiewerende primer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel 
dekverf 
- Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 01 
  
Niet eerder behandeld, 1 x hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Ontroesten en ontvetten 
- Zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 02  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x bijwerken 
dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en plaatselijk schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 03  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 04 
  
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 05  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken hechtprimer, 2 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Intacte lagen reinigen, zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van twee lagen grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
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Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 06 
  
Geheel verwijderen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Metaal verzinkt OMV 07  
 
Geheel verwijderen, 1 x geheel hechtprimer, 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf 
- Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten 
- Zinkoxide verwijderen en geheel schuren 
- Aanbrengen van één laag hechtprimer 
- Aanbrengen van één laag grondverf 
- Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig antigraffiti OSA 01 
  
2 x Geheel behandelen antigraffiti 
- Reinigen 
- Aanbrengen van twee lagen antigraffiti-coating 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig antigraffiti OSA 02  
 
3 x Geheel behandelen antigraffiti 
- Reinigen 
- Aanbrengen van drie lagen antigraffiti-coating 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 01  
 
1 x Hogedruk reinigen 
- Reinigen door middel van hogedruk 
N.B. De behandeling OSD 01 kan in combinatie met OSD 04, OSD 05, OSD 06, OSD 07, OSD 08, 
OSD 09, OSD 10 en OSD 12 worden toegepast 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 02 
  
1 x Geheel voorstrijken 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel 
N.B. De behandeling OSD 02 kan in combinatie met OSD 04, OSD 05, OSD 06, OSD 07, OSD 08, 
OSD 09, OSD 10 en OSD 12 worden toegepast 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 03  
 
1 x Geheel fixeren 
- Reinigen 
- Aanbrengen van één laag fixeermiddel 
N.B. De behandeling OSD 03 kan in combinatie met OSD 04, OSD 05, OSD 06, OSD 07, OSD 08, 
OSD 09, OSD 10 en OSD 12 worden toegepast 
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Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 04  
 
Niet eerder behandeld, 2 x geheel muurverf 
- Reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 05  
 
2 x Bijwerken muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Plaatselijk reinigen 
- Plaatselijk aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 06  
 
1 x Bijwerken muurverf, 1 x geheel muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 07  
 
1 x Bijwerken muurverf, 2 x geheel muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf  
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 08  
 
2 x Geheel muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 09  
 
2 x Geheel struktuurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen struktuurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 10  
 
Geheel verwijderen, 2 x geheel muurverf 
- Alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
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Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 11  
 
Plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken muurverf, 2 x geheel muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afbijten of stralen 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf 
- Aanbrengen van twee lagen muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig dekkend OSD 12  
 
1 x Geheel struktuurverf, 1x geheel muurverf 
- Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken 
- Intacte lagen reinigen 
- Plaatselijk repareren 
- Aanbrengen van één laag struktuurverf  
- Aanbrengen van één laag muurverf 
 
Onderhoud Buiten 
Steenachtig hydrofoberen OSH 01  
 
Geheel hydrofoberen (waterafstotend maken van gevels) 
- Reinigen 
- Verzadigend aanbrengen van hydrofobeer-middel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BVG 2006. 
Geheel overgenomen uit de uitgave “Basisverf- en Glasbestek 2006”, opgesteld door het FOSAG en 
de VVVF. Ook te bestellen bij Savantis te Waddinxveen, in boekvorm en als Cd-rom. 
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