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Vaak gestelde vragen over latex spuiten:
1. Waarom worden de hoeken en naden gekit?
De reden waarom ik altijd de hoeken en naden kit is omdat dit voor een
strakker eindresultaat zorgt.

2. Heb je een website waarop ik alle kleuren kan vinden?
Deze heb ik zeker. Via deze link zijn er honderden kleuren van Sigma te vinden:
 Klik hier om de kleuren te zien.

3. Ik heb het behang van mijn muren afgetrokken, kan je komen latex
spuiten?
Zodra de muren glad zijn kan er latex gespoten worden. Zijn er nog allemaal
kleine gaten te zien, dan is latex niet aan te raden.

4. Hoeveel lagen latex spuit je?
Bij elke klus spuit ik altijd 2 lagen kwaliteit latex.

5. De vorige bewoner van mijn huis rookte heel erg. Nu zit er veel nicotine
aanslag op het plafond, wat nu?
Dit is geen probleem. Om het plafond weer mooi strak te krijgen gebruik ik de
Sigma Stain Away muurverf. Dit is een speciale latexverf om nicotine aanslag
weg te krijgen.

6. Ik heb niet veel budget, hoe kan ik het latex spuiten betaalbaar houden?
Zodra u niet veel budget heeft raad ik aan om voor pakket 2 te kiezen. Bij dit
pakket kom ik alleen voor het latex spuiten. Het voorbereidende werk doet u
zelf.
Denk aan het afdekken/afplakken van vloeren, kozijnen, deuren etc. Ook
demonteert u zelf schakelaars en stopcontacten.
Bij pakket 2 starten de prijzen al vanaf 4 euro per m2 inclusief latex.

7. Ik heb een bedrijfspand waarin 500 vierkante meter wit gespoten moet
worden, hoelang ben je daar mee bezig?
Hoelang ik ermee bezig ben ligt eraan hoeveel er afgeplakt/afgedekt moet
worden en of het wel te spuiten is. Als spuiten niet mogelijk is en alles dus
gesaust moet worden met roller en kwast, duurt het langer dan spuitwerk.
Als latex spuiten mogelijk is, is de opdracht vaak binnen 3 dagen klaar.
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