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ZOEK DEKKING!

TEST MUURVERF

ÉÉN VERFLAAG VAAK NIET GENOEG
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TEKST BRIGITTE VAN DER BENT EN LAURI TEN GROTENHUIS 

Ultradekkend, Monodek, 1x dekkend: als je de 
etiketten op de muurverf mag geloven, is één laag 
vaak voldoende voor een mooi dekkend resultaat. 
Wij testten 23 witte muurverven om te zien 
wat ze waarmaken.

Muren en plafonds schilderen is een 
behoorlijke klus. Egaliseren, ont-
vetten, voorbehandelen, afplakken, 
afdekken... En dan moet het eigenlij-
ke schilderen nog beginnen. Daarom 
wil je een egaal én dekkend resultaat, 
waar je lang van kunt genieten. Als 
je de verpakkingen van de 23 witte 
muurverven die we testten mag 
geloven, kunnen 8 de klus in één keer 
klaren. Maar in ons laboratorium ble-
ken slechts 4 producten in één keer 
echt dekkend te zijn: Flexa Expert, 
Gamma Professional 1x Dekkend, Per-
fection Ultradekkend en Wijzonol Mat 
(niet in de tabel). De meeste hadden 
twee verflagen nodig voor meer dan 
97% dekking, waaronder Hornbach 
Meister Polar 1x Dekkend en Karwei 
1x Dekkend. Histor Monodek had zelfs 
3 lagen nodig.  
Maar het aantal lagen zegt natuurlijk 
niet alles. In deze test bekeken we 
ook de informatie op de verpakking, 
het gemak van aanbrengen en de 
hechting. Ook testten we hoe goed 
de verf een schoonmaakbeurt door-
staat: de zogenoemde ‘schrobklasse’. 
Verder bekeken we hoe goed de 
verflaag tegen invloeden van vocht 
en zonlicht kan en natuurlijk het 
eindresultaat op de muur (zie kader 
‘In het lab’). 
De verf die het best uit deze test 
komt, is Alphacryl Pure Mat SF van 
Sikkens. Deze is te koop bij verfspe-
ciaalzaken en online. Nummer twee 
Flexa ontloopt de Beste uit de Test 
nauwelijks. Beide hechten perfect, 
blijven goed zitten bij het schrobben 
en geven een mooi eindresultaat. On-

IN HET LAB
De muurverf wordt 
in het laboratorium 
grondig getest op 
onder andere rende-
ment (hoeveel m2 je 
kunt schilderen met 
een liter), hechting, 
veroudering en 
weerstand tegen 
schrobben. 
Om te testen hoeveel 
lagen er nodig zijn 
voor een dekkend 
resultaat, wordt de 
verf op een gips-
plaat met daarop 
een dikke, zwarte 
streep aangebracht. 
Dit herhalen we na 
24 uur, net zolang 
tot de streep niet 
meer zichtbaar is. 
Om de schrob-
vastheid te testen, 
wordt een gipsplaat 
geschilderd en na 
28 dagen drogen 
gewogen en in een 
machine 200 keer 
afgesopt. Na het 
drogen wordt de 
plaat weer gewogen 
en exact gemeten 
hoeveel verf er ver-
loren is gegaan. 
Om z’n uithoudings-
vermogen te testen, 
wordt een verfmon-
ster 250 keer 4 uur 
lang blootgesteld 
aan uv-straling, en 
4 uur aan vocht. 
Ook kijken we naar 
het gemak van aan-
brengen en naar het 
eindresultaat, waar-
bij de uniformiteit, 
glans na opdrogen 
en zichtbaarheid 
van kwastsporen 
meewegen.

 Histor Monodek 
had zelfs drie lagen 
nodig voor een bijna 
volledige dekking

deraan de tabel eindigt de uitzonder-
lijk goedkope OK Latex voor binnen 
van Gamma. Niet vreemd, want hij is 
niet goed afwasbaar en het eindre-
sultaat laat behoorlijk te wensen over. 
Net als de Formido Latexverf voor 
binnen, die ook niet fraai oogt. 

LITERKNALLERS
De prijs van verf kan flink oplopen, 
zeker als je een groot oppervlak gaat 
schilderen. Sta je voor het schap in 
de bouwmarkt, dan kan het daarom 
verleidelijk zijn om voor de goedkope 
literknaller te kiezen. Maar de prijs 
per liter zegt weinig over hoe duur of 
goedkoop de verf écht is. Belangrijk 
is hoeveel vierkante meters je kunt 
schilderen met een liter verf, plus het 
aantal lagen dat je nodig hebt voor 
een mooi dekkend eindresultaat. 
Daarom hebben we per product de 
prijs per m2 berekend: die geeft beter 
weer wat de werkelijke kosten zijn 
voor een dekkende laag. Zo betaal 
je voor de Beste uit de Test Sikkens 
€1,79 per m2. Met de Beste Koop 
Histor schilder je al voor €0,39 per m2 
de muren. Het goedkoopst is de  >> 

Met hoeveel 
lagen is de 

zwarte streep 
weg?

De gipsplaat 
wordt 200 

keer afgesopt

Spettert de 
verf? Loopt 

hij uit?
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muurverf van Action: €0,14 per m2. 
Helaas is het eindresultaat matig, de 
hechting niet goed en is de geverfde 
muur niet goed schoon te maken. 

VOCHTIG
Zeker in een kinderkamer, keuken 
of trappenhuis is het belangrijk dat 
je de muren goed kunt reinigen. 
Hoe goed de verf tegen schoonma-
ken kan, wordt aangegeven met de 
‘schrobklasse’. Op de verpakking vind 
je schrobklassen van 1 tot en met 5. 
Hoe lager, hoe beter de verflaag te 
reinigen is. Waar de ene verf prima 
blijft zitten als je hem boent, veeg je 
de andere er zo af. 
Wil je lang van je schilderwerk kun-
nen genieten, dan moet je ook reke-
ning houden met de eigenschappen 
van het oppervlak dat je schildert. 
Bij veel producten kun je ook aan 
de naam aflezen wat hun kracht is. 
Neem de ‘Muur & Plafond Ultradek-
kend’ van Perfection. Deze krijgt voor 
z’n dekvermogen een 9,2 en heeft 
maar één laag nodig, maar krijgt voor 
schrobvastheid een 6,8. Dat maakt 
hem een prima verf om het plafond 
in één keer mee te schilderen, maar 
een minder goede keus voor de 
muren van de kinderkamer of keuken. 
Dat kan Perfection Clean dan weer 
wel, met een 9,6 voor schrobvastheid. 
Maar dan moet je wel vier lagen aan-
brengen voor een dekkend resultaat. 
De vier beste muurverven uit de test 
doen het goed op beide onderdelen: 
hun dekking is prima en ze blijven 
prima zitten bij het schrobben. 

SOORTEN VERF
Ook het milieu en schadelijke stoffen 
spelen een rol bij de verfkeus (zie het 
kader ‘Oog voor het milieu’). Geluk-
kig zijn er nauwelijks nog muur- en 
plafondverven te koop op terpenti-
nebasis. Die bevatten namelijk veel 
oplosmiddel; oftewel vluchtige orga-
nische stoffen (VOS). VOS verdam-
pen vooral tijdens het schilderen en 
zijn schadelijk voor het milieu en de 

gezondheid. Alle producten in deze 
test zijn op waterbasis. Daaronder 
vallen latex-, acryl- en vinylverf. In 
de volksmond worden ze allemaal 
‘latexverf’ genoemd.
Het voordeel van verf op waterbasis 
is dat hij minder sterk ruikt dan verf 
met organische, vluchtige oplosmid-
delen, en eenvoudig aan te brengen 
is. Ook droogt de verf snel en kun je 
dus sneller – meestal al na vier uur – 
een tweede laag aanbrengen. Verder 
kun je het schilderwerk naderhand 
bijwerken, en de kwasten zijn te be-
waren in water. Overigens bevatten 
alle soorten verf, dus ook die op wa-
terbasis, nog wel schadelijke stoffen, 
zoals conserveer- en bestrijdings-
middelen (bijvoorbeeld anti-schim-
melmiddel). Beperk contact met 
de huid daarom zo veel mogelijk 
(verfspetters), was je handen voor je 
eet en drinkt en ventileer altijd als je 
binnenshuis schildert. 

GOEDE VOORBEREIDING
Verf gekozen? Dan kan het echte 
werk beginnen. Een mooi eind-
resultaat begint bij een goede >> 
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DE UITBLINKERS

SIKKENS ALPHACRYL  
PURE MAT SF 
Testoordeel: 8,7  Prijs per m2: €1,79
Matte muurverf met een mooi en duurzaam 
eindresultaat. Krijgt een 10 voor hechting 
en een 9,5 voor schrobvastheid. Kan tegen 
een stootje en 
hecht uitste-
kend op oude 
verflagen, 
Te koop bij 
verfspeciaal-
zaken en 
online.

 Met de Beste 
Koop Histor schilder 
je al voor €0,39 per  
m2 de muren
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ES

TE UIT DE TEST
HISTOR CLEAN  
REINIGBARE MUURVERF 
Testoordeel: 8,5  Prijs per m2: €0,39
Voor een lage prijs per m2, en een 9,6 voor 
schrobvastheid een uitstekende matte 
muurverf voor plekken die snel vies 
worden, zoals de gang, keuken en kinder-
kamer. Perfecte hechting en een mooi 
eindresultaat.

MAT OF GLANZEND?
Matte verf is bij uitstek ge-
schikt voor muren en plafonds. 
Deze verf geeft het oppervlak 
een zachte, gelijkmatige uitstra-
ling. De ondergrond heeft minder 
voorbewerking nodig dan bij 
glanzende verf. Ook zijn schilder-
foutjes minder zichtbaar en hoef 
je niet te schuren voor een tweede 
laag. Wel krijg je op matte verf 
over het algemeen sneller vlekken 
en zijn die minder goed weg te 
poetsen. Verf met glans wordt 
minder snel vies, is slijtvaster en 
in de regel makkelijker schoon 
te maken. Wel benadrukt glans 
oneffenheden, dus de ondergrond 
moet je goed voorbewerken.
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‘HOUD DE 
AANBIEDINGEN 
IN DE GATEN’
Al een paar jaar klussen Olga 
Harmsen uit Dordrecht en 
haar partner in hun nieuwe 
huis. Ook het schilderwerk 
doen ze zelf. ‘We brengen 
het huis terug in de oude 
art-nouveaustijl, dus met 
veel zachte kleuren. Ik heb 
via internet een goed merk 
daarvoor gevonden: Painting 
the Past.’ Daarnaast gebruikt 
ze ‘gewone’ Flexa Powerdek 
latex. 
Een tip: houd de krantjes van 
de bouwmarkten in de gaten. 
‘Latex is regelmatig in de 
aanbieding. Ik heb zo alle wit-
te muurverf met 50% korting 
gekocht.’ Ook de verf op 
de plafonds zijn zorgvuldig 
gekozen: matte plafondverf 
van Sikkens. ‘Als je die oude 
stucplafonds met glimmen-
de verf schildert, zie je alle 
oneffenheden. Ook belang-
rijk: maak de muren vooraf 
perfect glad, zeker als je 
verf met een glans gebruikt, 
anders zie je alle putjes. Soms 
volstaat een behandeling met 
een primer. Is de muur goed, 
dan heb je vaak minder verf 
nodig.’

MIJN
ERVARING

PORTRET SANDER VAN DEN BOSCH
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nieuwe gipsplaat. Dat zorgt voor 
kleurverschillen én onnodig veel 
verfgebruik. Een primer voorkomt 
dat. Raadpleeg het etiket van de 
verf om te zien wat de fabrikant 
adviseert.
Na alle noodzakelijke voorberei-
dingen kan het schilderen begin-
nen. Lees de aanwijzingen op de 
verpakking voor je begint. Soms 
moet je roeren, soms niet. Of de 
verf eerst verdunnen. Maak dan de 
roller met de hand vochtig. Neem 
niet te veel verf op de roller of 
kwast. Schilder telkens een klein 
oppervlak van ongeveer een vier-
kante meter. Wissel horizontale en 
verticale bewegingen af om strepen 
te voorkomen. 
Dekt de verf niet in één keer, breng 
dan liever twee dunnere lagen verf 
aan dan één dikke. Dan wordt het 
eindresultaat mooier. Hanteer de 
wachttijd tussen twee lagen zoals 
die op de verpakking staat en houd 
rekening met vier tot zes uur droog-
tijd. Staat er geen droogtijd op de 
pot, wacht dan voor de zekerheid 
24 uur voor je de volgende laag 
aanbrengt. <<

voorbereiding. Haal eerst alles van 
de muren en schuif meubels van de 
kant. Bedek de vloer met een oud 
gordijn, stukken karton of kranten: 
die nemen verfspetters beter op 
dan plastic. Op een plastic afdekzeil 
blijven de spetters langer nat. Ga 
je daar per ongeluk in staan, dan 
riskeer je verfsporen door het hele 
huis. Je kunt ook speciaal afdek-
zeil kopen in de bouwmarkt. Plak 
plinten, kozijnen enzovoort af met 
afplaktape.
Voordat je met de muurverf aan de 
slag gaat, moet je het oppervlak dat 
je wilt schilderen goed voorberei-
den. Maak de muur grondig schoon 
met een doek met wat water en 
verfreiniger. Maak de muur ook 
goed stofvrij. Vul scheurtjes, gaten 
en beschadigingen, want verf kan 
die niet maskeren. Zorg ook dat de 
muur goed droog is. 

ALS EEN SPONS
Voor bepaalde ondergronden is 
een primer (grondlaag) noodza-
kelijk. Verf wordt als een spons 
opgezogen door bijvoorbeeld 
een vers gestucte muur of een 

 OP ONZE SITE
Meer tips over hoe je het best 
kunt schilderen: consumenten-
bond.nl/verbouwen-en-klussen/
testmuurverf

OOG VOOR HET MILIEU
• De grootste milieubelasting van verf 

zit in het vervoer en de grond-
stoffen, zoals pigmenten. Van het 
pigment titaniumdioxide wordt de 
grondstof in mijnen gewonnen; die 
mijnbouw is erg milieubelastend. 
Daarom geldt: hoe minder verf je 
gebruikt, hoe beter voor het milieu.

• In waterverdunbare verven zitten 
nauwelijks tot geen oplosmiddelen, 
oftewel vluchtige organische stoffen 
(VOS). Maar ze bevatten wel andere 
schadelijke stoffen, zoals bestrij-
dings- en conserveermiddelen. 
Spoel rollers en kwasten daarom 
niet uit onder de kraan, maar gooi 
ze bij het restafval: dat is minder 
milieubelastend dan verfresten in 
het riool.

• Bij ecologische verf (natuur-
verf) worden zo veel mogelijk 
hernieuwbare grondstoffen 
gebruikt, of niet-schaarse mine-
ralen. Maar ook ecologische verf 
bevat, net als gewone verf, scha-
delijke stoffen als bestrijdings- en 
conserveermiddelen.

• Bewaar kwasten en rollers tussen de 
schildersessies door in wat water. 
Kwasten met oplosmiddelhoudende 
verf kunnen in een goed afgesloten 
plastic zak in de vriezer.

• Lege potten en uitgeharde verfres-
ten mogen bij het huisvuil. Vloeibare 
resten en voorstrijkmiddelen gaan 
bij het klein chemisch afval (KCA).

NIEUWE FORMULE
Wijzenol Mat Muurverf (€1,80 
per m2) is wel getest, maar staat 
niet in de tabel. Tijdens de test 
heeft de fabrikant de formule van 
de verf aangepast. Het door ons 
geteste product is nu niet meer te 
koop. Volgens de fabrikant is de 
schrobklasse van de Wijzenolverf 
verbeterd.
Inderdaad viel bij de door ons 
geteste Wijzenol de schrobvast-
heid met een 5,7 tegen. Wel dekt 
Wijzenol in één keer en krijgt de 
verf een 8,1 voor het eindresul-
taat, 7,2 voor dekvermogen en 
8,6 voor hechting.

 Dekt de verf niet 
in één keer, breng 
dan liever twee lagen 
aan dan één dikke
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 Beste uit de Test  Beste Koop  7,5 en hoger   5,4 en lager • Prijzen van september • Alle verven in de test zijn op waterbasis en bevatten maximaal 30 
gram vluchtige organische stoffen per liter • Aantal benodigde lagen: werkelijk aantal lagen, nodig voor dekkend resultaat • De prijs per m2 is voor een dekkend 
resultaat • Gebruiksgemak (niet in de tabel) telt voor 15% mee. Alle muurverven scoorden hiervoor een 7,2 of hoger • Wijzonol Mat Muurverf is wel getest, maar 
staat niet in de tabel vanwege een nieuwe formule • Sikkens en Sigma zijn verkrijgbaar bij verfspeciaalzaken en online; Flexa en Histor bij speciaalzaken en bouw-
markten; Baseline, Perfection en Sencys bij Praxis; Hoeka bij Hornbach en (online) verfspeciaalzaken; Gold Circle bij Formido; OK bij Gamma; Spectrum bij Action.
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Test muurverf

1
muurverf heeft een 
ecolabel: Perfection 

Ultradekkend

De goedkoopste 
verf kost €0,14 

per m2 en is van 
Action

voor hechting: verf 
hecht uitstekend 
op diverse onder-

gronden

10 De grootste 
milieubelasting zit 
in het vervoer en in 

de grondstoffen

Weging voor Testoordeel 20% 20% 20% 15% 10%

1 Sikkens Alphacryl Pure Mat SF €18,00 8,7 1,0 €1,79 8,6 9,5 7,4 10 8,5 2 mat 6

2 Histor Clean reinigbare muurverf €38,00 8,5 10,0 €0,39 9,2 9,6 6,3 10 6,8 2 mat 6

3 Flexa Expert muurverf binnen €39,00 8,5 2,5 €1,61 8,1 9,4 7,3 10 7,6 1 mat 6

4 Sigma Sigmatex Superlatex Matt binnen/buiten €16,50 8,3 1,0 €1,63 8,6 8,0 7,4 8,6 8,5 2 mat 5

5 Hoeka Cleantex Muurverf Interior €66,79 8,2 5,0 €1,64 9,2 9,7 5,8 7,7 8,4 2 mat 6

6 Perfection Muur & Plafond Ultradekkend mat – Ecolabel €21,99 8,0 2,5 €0,55 8,6 6,8 9,2 7,3 6,8 1 mat 4-6

7 Hornbach Meister Polar Eén keer dekkend mat €8,49 8,0 1,0 €0,58 8,6 7,5 8,1 6,4 9,0 2 mat 6

8 Gamma Professional Muur & plafond 1x Dekkend €69,95 7,9 10,0 €0,56 8,1 7,5 7,8 7,3 9,0 1 mat 6

9 Flexa Powerdek muren & plafonds €48,00 7,5 12,5 €0,37 9,2 5,4 6,4 7,3 9,8 2 mat 6

10 Karwei 1x Dekkend Muur- & plafondverf €19,95 7,4 2,5 €0,56 8,1 6,3 6,6 6,4 9,7 2 mat 6

11 Gold Circle Acryllatex voor binnen €23,95 7,2 2,5 €0,86 8,1 6,0 6,4 7,3 7,8 2 mat 4

12 Baseline Muur & Plafond binnen €18,99 6,9 2,5 €0,88 7,5 4,1 7,0 7,3 9,0 2 mat 6

13 Hema Latex Muur & plafond extra hoge dekkracht €9,00 6,8 2,5 €0,28 8,1 4,5 7,9 6,4 6,8 2 satin 4

14 Histor Superlatex Uitstekend dekkend €26,00 6,8 2,5 €1,01 8,1 4,5 6,4 7,3 8,9 2 mat 3

15 Spectrum Wall Paint Muurverf mat €10,99 6,6 4,0 €0,36 5,5 5,0 6,6 7,3 8,2 2 mat 4

16 Alabastine Muurverf Sneldrogend €25,00 6,6 5,0 €0,45 8,1 5,1 6,4 6,4 5,8 2 mat 3

17 Action Wall Colour Muurverf mat €12,95 6,4 10,0 €0,14 6,1 5,1 7,2 5,5 6,7 2 mat 4-6

18 Histor Monodek latex €25,00 6,3 2,5 €0,74 7,5 4,8 4,7 8,6 8,2 3 mat 4

19 Kwantum Muur & plafond €12,00 6,1 10,0 €0,15 5,5 3,6 6,8 5,5 9,0 2 satin 6

20 Sencys Muur & Plafond Extra Dekkend €8,99 6,1 1,0 €1,50 8,1 4,0 5,1 6,4 5,8 2 mat 8

21 Perfection Perfect Clean €16,19 5,8 2,5 €0,73 7,5 9,6 2,8 8,6 6,7 4 mat 6

22 Formido Latexverf voor binnen €14,95 4,9 10,0 €0,20 3,9 4,2 6,6 4,6 7,5 2 satin 4

23 OK Latex voor binnen €15,00 4,1 10,0 €0,18 3,3 3,8 5,8 3,0 9,7 2 satin 5


