
Het aanbrengen van Geovital T98 Alpha afschermende verf – aandachtspunten

Plankendragers, radiatoren, (rol)gordijnophangbeugels etc. dienen weggehaald te worden, zodat het 
gehele muuroppervlak geschilderd kan worden en er geen openingen in de afscherming ontstaan.

Haal de stopcontacten van de muur, zodat u er dichter omheen kan schilderen. Niet tè dichtbij, er dient 
een afstand van ongeveer 2 – 3 cm gehouden te worden van de bedrading.
- Vòòr het verwijderen van het stopcontact altijd de stroom van die groep halen!
(Raadpleeg bij twijfel een elektricien.)

Afhankelijk van de huidige verf kan het een goed idee zijn om deze lichtjes op te schuren voordat u T98 
Alpha aan gaat brengen.

Raamkozijnen hoeven niet geschilderd te worden. Mits de afschermende gordijnstof ze zal overlappen.
Deurkozijnen zijn daarentegen wel een goed idee om mee te nemen bij het schilderen, zodat er hier 
geen gaten in de afscherming ontstaan. Uiteraard zal ook de deur(en) zelf aan één zijde geschilderd 
moeten worden met T98 Alpha.
(Deuren die geschilderd zijn met een verf op olie basis, hebben een laag grondverf nodig voordat T98 
Alpha aangebracht kan worden.)

Voor nieuwe muren in een nieuwbouw woning of aanbouw is een laag grondverf aan te raden.

Één van de ingrediënten van T98 Alpha zijn grafietdeeltjes. Deze deeltjes bezinken met de tijd in de verf. 
Om deze reden is het belangrijk dat u de verf goed roert of de emmer of flacon goed omzwenkt 
alvorens met schilderen te beginnen. Dit zodat de grafietdeeltjes gelijkmatig door de verf verdeelt 
raken.
Óók tijdens het schilderen, als u uw verfbak(je) bijvult, is het een goed idee om de verf nog even te 
roeren.
(Het is af te raden om uw kwast of roller direct in de emmer te dopen. Beter is om een secondair 
(verf)bakje te gebruiken en deze tussendoor bij te vullen.)

Begin met een kwast met de moeilijk bereikbare plekken.
Hierna kan het ‘grovere werk’ gedaan worden met een vachtroller. (Een schuimroller is af te raden. Een 
vachtroller brengt de T98 Alpha op de beste manier aan op de muur.)

G  eef de lagen voldoende tijd om te drogen.   24 uur is doorgaans voldoende om er zeker van te zijn dat 
de verf goed droog is.

Aardingstape dient op alle muren en het plafond aangebracht te worden op de eerste laag. Druk het 
aardingstape goed aan voor een goede hechting. Hierna kan de tweede laag T98 Alpha er overheen. 
Zorg altijd voor een stuk tape ‘buiten’ de verf (minimaal 15-20 cm, met de bescherming er nog op). Dit 
stuk kan vervolgens door een elektricien op de aarde aangesloten worden via de randaarde van een 
stopcontact, via een geaarde radiator(buis), of een aparte aardingspen onder de vloer.

T98 Alpha is overschilderbaar met een verf naar keuze, of kan behangen worden. Een verf (zo goed als) 
vrij van schadelijke stoffen is aan te bevelen.

2 lagen T98 verf = 4,0 m2 / liter T98
3 lagen T98 verf = 2,67 m2 / liter T98

Een volledige uitleg in de vorm van video’s is beschikbaar op: https://blijstralingsvrij.nl/een-slaapkamer-
afschermen-video-serie/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via 06-20408865 of 
info@blijstralingsvrij.nl


