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HET FUNDAMENT
VOOR AL UW
SCHILDERWERK!
Een uitgebreide lijn specialistische
coatings en ondersteunende producten
van professionele kwaliteit.

VOOR DE VAKMAN DIE ÁLTIJD BETER WIL
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HET BESTE MERK VOOR
DE DOORGEWINTERDE VAKMAN
Als vakman ben je bij Avis Professional al sinds 1701 aan het juiste adres. In meer dan drie
eeuwen tijd hebben we alle ins en outs van het vakgebied leren kennen en onze producten
geperfectioneerd tot dé optimale keuze voor elke professional. Onze specialistische
verfproducten vormen het perfecte fundament voor elke schilderklus.
Onze makkelijk bruikbare primers, additieven, afwerkingen en vele andere oplossingen
vormen de ideale basis voor de expert die houdt van blijvend resultaat, zonder nare verrassingen
achteraf. Sterker nog, al onze producten zijn speciaal ontwikkeld vóór professionals, door
professionals. Zo verbaas je iedere klant met de állerbeste resultaten en maak jij als schilder
het verschil, waar je ook komt!

AVIS PICTOGRAMMEN

L

180˚

ALTIJD GOED BESCHERMD
TEGEN KRASSEN, STOTEN
EN IN WEER OF GEEN WEER
Onze transparante afwerkingen vormen de kroon op het werk van iedere ervaren
schilder. Met onze kras- en slijtvaste buitenlak, beschermingslak of universele lak
voorkom je vuil, krassen en vocht op elke denkbare oppervlakte. Dat garandeert
een lange levensduur!

TRANSPARANTE AFWERKING

Universele Lak PU - UV

Interieurlak PU Aqua

Interieurlak PU

Timbercote Buitenlak

Timbercote Impregneer

Metaal Beschermingslak

Jachtlak
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TRANSPARANTE AFWERKING

L

UNIVERSELE LAK PU - UV
Gemakkelijk te verwerken blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen en

Toepassing: Geschikt voor alle houtsoorten binnen en buiten. Voor de

buiten. Met UV-filter voor de bescherming van het hout en ter voorkoming

afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies.

van vergeling. Slijtvast, elastisch, weerbestendig en goed reinigbaar.
Kleurloos

Kleur:
•

Slijtvast en elastisch

•

Met UV-filter

Glansgraad: Mat • Zijdeglans • Hoogglans
Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

INTERIEURLAK PU AQUA
Glasharde, reukloze en sneldrogende blanke lak op basis van een PU-acrylaat.

Toepassing: Voor al het houtwerk binnenshuis, zoals meubels,

Makkelijk te verwerken, bestand tegen vocht en huidvet, huishoudreinigings-

vensters en deuren. Tevens geschikt voor de afwerking

middelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Niet bestand tegen lange

van wanden die bijvoorbeeld behandeld zijn met muurverf.

waterbelasting op horizontale vlakken.
Kleurloos

Kleur:
•

Bescherming voor binnen houtwerk

•

Afwerking van wanden

Glansgraad: Ultramat • Mat • Zijdeglans • Hoogglans
Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

INTERIEURLAK PU
Blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen. Bestendig tegen water, alcohol

Toepassing:

•

Bescherming voor binnen houtwerk

•

Slijtvast en glashard

Voor houtwerk binnen (deuren, schrootjes, meubelen,
trappen, parketvloeren etc.)

en koffie. In hoge mate slijtvast en glashard.
Kleur:
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Kleurloos

Glansgraad:

Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking:

250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

TIMBERCOTE BUITENLAK
Transparante houtbescherming voor buiten op basis van

Toepassing:

Op alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van

gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het

de natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het

hout meerdere jaren wordt beschermd tegen ons grillige

bijwerken van (verweerd) hout en kale plekken.

klimaat.
Kleurloos

Kleur:
•

Langdurige bescherming

•

Met UV-filter

Glansgraad:

Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Kleur:

Glansgraad:

Licht grenen

Grenen

Licht eiken

Donker eiken

Teak

Palissander

Mahonie

Noten

Ebben

Hoogglans

Verpakking: 500 ML • 1 L • (teak en kleurloos ook verkrijgbaar in 2,5 L)

L

TIMBERCOTE IMPREGNEER
Een mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik

Toepassing:

Zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren.

buiten. Timbercote Impregneer heeft een geringe filmvorming en

Ook geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout en als

dringt diep in het hout door.

grondlaag voor Timbercote Buitenlak. Kleurloos is alleen geschikt voor
beschut buitenwerk.

•

Vochtregulerend systeem

•

Voor zachte houtsoorten

Kleur:

Kleurloos

Licht eiken

Teak

Noten

Wit

Grijs

Zwart
Glansgraad:

Mat

Verpakking:

1 L • 2,5 L
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TRANSPARANTE AFWERKING

L

METAAL BESCHERMINGSLAK
Sneldrogende coating ter voorkoming van roest. Uitstekende hechting op

Toepassing:

metalen ondergronden. Gebaseerd op een unieke combinatie van verschillende

Ter bescherming van ijzer en metaal, kan gebruikt worden op
zowel nieuwe als door roest aangetaste metalen ondergronden.

watergedragen bindmiddelen. Geeft een effectieve beschermingslaag tegen
(verder) roesten.

•

Roestwerend

•

Direct op metaal

Kleurloos

Kleur:
Glansgraad:

Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L

L

JACHTLAK
Een klassiek gestookte bootlak, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen.

Toepassing:

Alle houten delen van een schip die hoogglanzend blank

Deze blanke lak munt uit door een uitstekende water- en weerbestendigheid.

gelakt moeten worden. Ook geschikt voor houten

Daarnaast is er een opvallend goede combinatie van elasticiteit en

voordeuren, tuinmeubelen, e.d.

krasvastheid.
Kleurloos

Kleur:
•

Bolle hoogglans

•

Uitstekende water- en weerbestendigheid

Glansgraad:

Hoogglans

Verpakking:

500 ML • 1 L

EEN NATUURLIJK
OGENDE GLANS
VOOR ELKE
OPPERVLAKTE

9

IETS WAT OOIT
MOOI WAS NU NÓG
MOOIER MAKEN
Voor het bereiken van de beste resultaten leg je een stevige ondergrond met
onze grondverven en primers. Met onze producten garandeer je een uitstekende
hechting en bescherm je elk oppervlak, binnen en buiten. Een goed begin is het
halve werk, maar dat hoeven we jou als vakman natuurlijk niet te vertellen!

GRONDVERF EN PRIMER

Multiprimer Aqua

Multiprimer

Super Snelgrond

Grondlak Aqua

Grondlak

MDF Vulprimer Aqua

Randsealer Aqua

Loodvrije Menie

IJzermenie

Roeststabiliserende Primer

Koud Verzink

Roestomvomer

GRONDVERF EN PRIMER

L

MULTIPRIMER AQUA
Een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis

Toepassing:

Als roestwerende primer op staal, verzinkt staal, zink,

van een acrylaat dispersie. Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle

aluminium, ferro en non ferro, en als hechtprimer op

droging, een goede dekking, en roestwerende werking. Na uitharding overschil-

hard PVC, hout met of zonder bestaande verflagen en

derbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende verf.

steenachtige ondergronden.

•

Voor diverse ondergronden

•

Sneldrogend en roestwerend

Wit

Kleur:

Grijs, RAL 7040

Zwart

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

MULTIPRIMER
Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van

Toepassing:

gemodificeerde alkydharsen. Ook voor moeilijke ondergronden. Slag- en

Binnen en buiten te gebruiken op (non)ferro metalen, hout,
steen en kunststof.

stootvast. Bestand tegen vrijwel alle soorten huishoudreinigingsmiddelen.
Hecht uitstekend op vochtig aanvoelende of licht vettige ondergronden.

Wit

Kleur:

Grijs, RAL 7040

Zwart

Makkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in spuitbus.
Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L
•

Voor diverse ondergronden

•

Sneldrogend en roestwerend

L

SUPER SNELGROND
Zeer sneldrogende grondverf op basis van alkydhars. De lak heeft een hoge

Toepassing:

dekkracht en vult goed. Door de supersnelle droging kunnen meerdere lagen

Grondlak voor binnen en buiten op hout en
behandeld metaal. Ook geschikt als kantendekking.

op één dag aangebracht worden.
Kleur:
•

Voor houtwerk

•

Supersnel drogend

Wit

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L
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L

GRONDLAK AQUA
Grondlak op basis van een watergedragen gemodificeerde urethaanacrylaat

Toepassing:

Grondlak voor onbehandeld of kaal hout en oude

voor binnen en buiten. De grondlak heeft een snelle droging, is

alkydharsverflagen, maar ook geschikt als grondlak voor

vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en heeft een goede vloeiing.

o.a. beton en pleisterwerk.

•

Voor houtwerk

•

Sneldrogend

Wit

Kleur:

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

GRONDLAK
Grondlak op basis van alkydhars. Toepasbaar op hout binnen en buiten. Deze

Toepassing:

lak beschikt over goede eigenschappen als dekking, vloeïng en verwerking.

Zowel binnen als buiten op onbewerkt hout of als
‘overgrondlak’ op bestaande, goed schoongemaakte
verflagen.

•

Voor houtwerk

•

Hoge dekkracht

Wit

Kleur:

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

MDF VULPRIMER AQUA
Zeer sneldrogende watergedragen primer voor het gronden van MDF in

Toepassing:

Goed schuurbare en vullende primer voor MDF.

binnenruimten. Dekt goed en heeft een hoge vulkracht en daardoor zeer
geschikt voor zuigende ondergronden zoals MDF.

•

Uitstekend schuurbaar

•

Sneldrogend en goed vullend

Kleur:
Verpakking:
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Wit
250 ML • 500 ML • 1 L

GRONDVERF EN PRIMER

L

RANDSEALER AQUA
Sneldrogende, goed vullende en elastische randsealer op waterbasis.

Toepassing:

Uitstekend schuurbaar en waterafdichtend.

•

Voor de kopse kanten

•

Goed vullend en waterafdichtend

Voorbehandeling en randcoating voor diverse hout- en
plaatmaterialen, zoals de kopse kanten van een kozijn.
Wit

Kleur:

Verpakking: 250 ML • 500 ML

L

LOODVRIJE MENIE
Een roestwerende en luchtdrogende primer voor binnen en buiten op basis

Toepassing:

Wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal,

van een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als actief roestwerend

geschopeerd staal, blank- en gestraald staal en hout.

pigment.

Op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in
aanraking komen als afsluitende laag.

•

Roestwerend

•

Voor staal en hout

Oranjebruin

Kleur:
Verpakking:

250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

IJZERMENIE
Roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief

Toepassing:

roestwerend pigment.

Als roestwerende primer voor binnen en buiten op ijzer en
staal en als afsluitende laag op hout, zoals de omkanten van
een kozijn dat met metselwerk in aanraking komt.

•

Roestwerend

•

Voor ijzer en staal

Kleur:

Roodbruin

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L
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L

ROESTSTABILISERENDE PRIMER
Loodvrije roeststabiliserende primer. Werkt rechtstreeks op roest en stopt

Toepassing:

deze radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Geeft een goede

Het voorkomen van roestvorming gedurende lange tijd op
ijzeren en stalen objecten.

hechtgrond en vormt een intens gesloten laag op de ondergrond.
Snelwerkend, vullend, watervast en makkelijk overschilderbaar.

•

Direct over roest

•

Voor ijzer en staal

Roodbruin

Kleur:
Verpakking:

Beige

250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L

L

KOUD VERZINK
Koud Verzink is een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars.

Toepassing:

Als roestwerende primer op blank ijzer/staal.

Het bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst
mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest.

Grijs

Kleur:

Koud Verzink is overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.
Verpakking:
•

Hoog zinkgehalte

•

Voor blank ijzer en staal

500 ML • 1 L

L

ROESTOMVORMER
Roeststabilisator en grondlaklaag in één met uitstekende hechting en diep

Toepassing:

Het herstellen van roestplekken op ijzer en (blank) staal o.a.

indringend vermogen. Door de unieke samenstelling vormt het met ijzer en

op machines, voertuigen. Ook voor vochtige ondergronden.

roest een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex. Biedt een optimale laag

Kan met de meeste aksystemen afgewerkt worden.

voor verdere behandeling. Roestomvormer bevat geen zware metalen en
minerale zuren.

•

Roestomvormer en grondlak in één

•

Voor geroest ijzer en staal

Verpakking: 1 L • 5 L
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MINIMALE INSPANNING
SNEL RESULTAAT
Met ons ruime aanbod aan spuitbussen lever je eenvoudiger dan ooit de beste
resultaten bij elke klus. Van markeringsspray, voor duidelijke aanwijzingen
bij de aanvang van het werk, tot hittebestendige lakspray voor een langere
levensduur van objecten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen:
wij maken prestaties van hoge kwaliteit makkelijk!

SPUITBUSSEN

Primer Spray

Lakspray

Color Spray

Fluorspray

Multiprimer Spray

Lijnmarkering Spray

Markeringsspray

Hittebestendige Lakspray

Radiator Lakspray

Zink-Alu Spray

Zinkspray 97%

Koud Verzink Spray

Roestomvomer Spray

Super Afbijt Spray

SPUITBUSSEN

PRIMER SPRAY
Professionele sneldrogende primer met een zeer hoge

Uitstekend geschikt voor het spuitklaar maken van carrosseriedelen en vele

Toepassing:

vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie.

•

Goed schuurbaar

•

Uitstekende hechting en dekking

andere metalen oppervlakken.
Roodbruin

Kleur:
Verpakking:

Grijs

Wit

500 ML

LAKSPRAY
Professionele transparante sneldrogende lak met langdurig

Toepassing: Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, hout, enz.

glansbehoud.

Ook geschikt als afwerklaag over de Ral kleuren.

•

Sneldrogend

•

Uitstekende dekking

Kleurloos

Kleur:

Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Glansgraad:

Verpakking: 500 ML

COLORSPRAY
Professionele stoot- en krasvaste sneldrogende lak met

Kleur:

een zeer goede dekkracht en langdurig kleurbehoud.

•

Uitstekende dekking

•

Lang kleur- en glansbehoud

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor toepassing op
ondergronden zoals metaal, beton,
hout, metselwerk, enz.

RAL 1007

RAL 1015

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6009

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

Nationaal blauw

Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.
Glansgraad: Mat (verkrijgbaar in 9010 en 9005) • Hoogglans
Verpakking: 500 ML
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360˚

FLUORSPRAY
Fluorspray is een professionele zeer opvallende markeringsverf in diverse kleuren. Fluorspray heeft een zeer goede
dekkracht. Door de 360° spuitkop is de bus bruikbaar in
alle richtingen. Ook is de spuitkop zo geplaatst dat
ongewenst indrukken voorkomen wordt. Ook verkrijgbaar
in kwastverf onder de naam Biglo Fluor.
•
•

Sterke reflectie
Extreem helder en fel

Door de fluoriserende eigenschappen uitermate geschikt voor het laten
opvallen van objecten van diverse materialen tot wel 12 maanden.

Toepassing:

Kleur:

Geel

Rood

Blauw

Groen

Glansgraad:

Mat

Verpakking:

500 ML

Roze

Oranje

MULTIPRIMER SPRAY
Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen

Binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, steen, geglazuurde tegels,

Toepassing:

op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke

oude laklagen en kunststof. Vormt een uitstekende ondergrond voor de

samenstelling is de Multiprimer Spray geschikt voor

meeste lucht drogende laksystemen.

moeilijke ondergronden. Ook verkrijgbaar in blik voor
verwerking met kwast.
•

Zeer goede hechting

•

Roestwerend

Wit

Kleur:
Glansgraad:

Grijs, RAL 7040

Zwart

Mat

Verpakking: 500 ML

180˚

LIJNMARKERING SPRAY
Geeft scherpe en zichtbare lijnen door de hoge dekkracht

Speciaal ontwikkeld voor het trekken van duurzame lijnen binnen en buiten.

Toepassing:

en snelle droging. De spray is loodvrij en bevat geen
chloorhoudende oplosmiddelen. Voor het beste resultaat

Wit

Kleur:

de Lijnmarkering Spray gebruiken in combinatie met de

Groen

Avis Line Master dubbel Force of een handpistool.

•

Xyleenvrij

•

Slijtvaste scherpe lijn

Verpakking:
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750 ML

Geel

Blauw

Rood

SPUITBUSSEN

180˚

MARKERINGSSPRAY
Heeft een hoog dekkend vermogen en een snelle droging. Bovendien is

Toepassing:

Voor uitzetwerk, stippen (aslijnen) en teksten. Het markeren

de verf uitermate slijtvast. Ook in natte toestand heeft de Markeringsspray

of aanbrengen van tekst op o.a. piketten, bomen en prefab

een uitmuntende anti slip werking en is zeer goed waterbestendig.

pasdelen. Toepasbaar op asfalt, beton, steen, hout etc. Geeft geen

De Markeringsspray verkleurt niet.

hechtingsverlies voor andere materialen (bijvoorbeeld asfalt).

•

Uitermate slijtvast

•

Hoog dekkend vermogen

Kleur:

Verpakking:

Wit

Geel

Zwart

Groen

Blauw

Oranje

Rood

600 ML

HITTEBESTENDIGE LAKSPRAY
Hittebestendige Lakspray is een professionele hittebestendige deklaag

Toepassing: Voor langdurige blootstelling aan zeer hoge temperaturen.

voor objecten die voortdurend aan zeer hoge temperaturen worden
blootgesteld. De lakspray is bestand tegen temperaturen tot 650°C.

•

Hittebestendig tot ca. 650⁰C

•

Uitstekende hechting

Zwart

Kleur:

Antraciet

Aluminium

Glansgraad: Mat
Verpakking: 500 ML

RADIATOR LAKSPRAY
Sneldrogende warmtebestendige lak. De Radiator Lakspray is roest- en

Toepassing:

Duurzame afwerking voor radiatoren en (CV) leidingen.

corrosiewerend. Reukarm, ook bij de eerste opwarming. Ook verkrijgbaar
in kwastverf.

•

Niet vergelend

•

Hittebestendig

Kleur:

Crème wit, RAL 9001
Wit, RAL 9016

Glansgraad:

Zijdeglans

Verpakking: 500 ML
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Zuiver wit, RAL 9010

ZINK-ALU SPRAY
Speciaal ontwikkeld voor het koud verzinken van ijzer- en staalconstructies.

Het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan

Toepassing:

Geeft de ondergrond een duurzame bescherming tegen corrosievorming op

oud en verweerd zink in de staalbouw, aanhangerbouw,

ijzer en staal en laat door zijn kleurechtheid het behandelde oppervlak er net zo

hekwerken en industrie.

uitzien als ”vers” verzinkte metalen. De Zink-Alu Spray is sneldrogend, heeft een
uitstekende dekking en is goed overschilderbaar. Hittebestendig tot ca. 250°C.

•

Roestwerend

•

Uitstekende dekking

Aluminium

Kleur:

Hoogglans

Glansgraad:

Verpakking: 500 ML

ZINKSPRAY 97%
Professionele mat grijze sneldrogende zinkspray. Met een basis van 97% puur zink

Toepassing:

Zink 97% is ideaal voor staalconstructies, bijwerken van

zeer geschikt voor metalen. Biedt de hoogst mogelijke weerstand tegen corrosie.

beschadigde verzonken onderdelen en dankzij de goede

Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal, is elastisch, zelf herstellend en geschikt

geleidende eigenschappen perfect voor puntlassen.

als primer voor verschillende soorten lakken. Hittebestendig tot ca. 300°C.
Grijs

Kleur:
•

Hoog zinkgehalte

•

Voor blank ijzer en staal

Verpakking: 500 ML

KOUD VERZINK SPRAY
Koud Verzink Spray is een sneldrogend product op basis van zeer

Toepassing:

zuivere zink en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer

Door het zeer hoge gehalte aan zuivere zink biedt het product
een uitermate goede kathodische bescherming tegen roesten.

goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in

Geschikt voor toepassing op gestraald, blank en geëtst

blik voor verwerking met kwast.

materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven,
reparatie- en onderhoudsbedrijven.

•

Roestwerend

•

Uitstekende hechting

Kleur:
Verpakking:
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Aluminium
500 ML

AFBAKENEN,
INKADEREN,
OPVALLEN
AVIS MAAKT
HET MOGELIJK

SPUITBUSSEN

ROESTOMVORMER SPRAY
Roeststabilisator en grondlaklaag in één. Vormt door de unieke samenstelling een

Toepassing:

Toepasbaar op ijzer en (blank) staal en speciaal geschikt

zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex met ijzer en roest. Door het diep indringend

voor het herstellen van roestplekken op machines,

vermogen en de zeer goede beschermende filmvorming biedt Roestomvormer

voertuigen en andere metalen objecten. Vormt een

Spray een optimale laag voor verdere behandeling. Roestomvormer Spray bevat

uitstekende ondergrond voor de meeste laksystemen.

geen zware metalen en minerale zuren.
Verpakking: 500 ML
•

Roestomvormer en grondlak in één

•

Voor ijzer en staal

SUPER AFBIJT SPRAY
Zeer professioneel en krachtig methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel

Toepassing:

Geschikt voor houten, minerale- en metalen ondergronden.

met een zeer snelle werking. Super Afbijt Spray bevat géén zuren,

Verwijdert o.a. alkyd- en watergedragen lakken,

logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, bitumen,

Ook verkrijgbaar in blik voor verwerking met kwast.

kit, lijm, en graffiti.

•

Zeer snel werkzaam

•

Voor alle soorten verven

Verpakking: 500 ML
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GEEN VUIL,
GEEN SCHIMMEL
MAAR EEN LANGDURIG
FRISSE LOOK
Een strakke, professionele uitstraling in een handomdraai: met onze muurverf- en
fixeergrondproducten heb je de basis voor écht goed werk in handen. Wij hebben
dé producten in huis om zowel egale muren als muren met een grove structuur te
voorzien van een frisse uitstraling, maar ook van een beschermlaag die schimmel
voorkomt of makkelijk schoon te maken is. Zo vormen rookaanslag of doorslaand
vuil straks geen bedreiging meer.

MUURVERF EN FIXEERGROND

Muurverf Schimmelbestendig

Muurverf Reinigbaar

Muurverf Spack & Stuc

Muurverf Buiten

Muurverf Binnen

Project Muurverf

Muurverf Renovatie

Fixeergrond

MUURVERF EN FIXEERGROND

L

MUURVERF SCHIMMELBESTENDIG
Muurverf voor vochtige ruimten. Vergeelt niet en is bestand tegen zwakke zuren.

Toepassing:

Afwerken van vrijwel alle ondergronden zoals nieuw

Vlekwerend door een blijvend flexibele, niet-thermoplastische verffilm.

pleisterwerk, cement, beton en stucwerk in vochtige

Bestand tegen stoom en condens en is was- en schrobvast. Bij aanraking met

ruimten.

metalen of synthetische lakken kan verkleuring optreden.
Wit

Kleur:
•

Voor badkamer en keuken

•

Uitstekende dekking

Glansgraad:

Mat

Verpakking:

1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L

L

MUURVERF REINIGBAAR
Zeer goed reinigbare matte muurverf voor een hoogwaardige afwerking binnen.

Toepassing:

Geschikt om aan te brengen op o.a. voorbehandelde

Heeft een uitstekende dekking en is intensief belastbaar. Eenvoudig reinigbaar met

steenachtige ondergronden, plaatmateriaal, gips- en

water en spons of doek. Schrobvastheidsklasse 1.

boardplaat en schuurwerk. Uitermate geschikt voor
veelgebruikte ruimtes zoals gangen en kantoren.

•

Schrobklasse l

•

Zeer goed reinigbaar

Wit

Kleur:
Glansgraad:

Ultramat

Verpakking:

1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L

L

MUURVERF SPACK & STUC
Matte muurverf speciaal geschikt voor de afwerking van spack- en stucwerk

Toepassing:

Het afwerken van alle goed hechtende spack- en

ondergronden binnen. De muurverf is spanningsarm, alkalibestendig en heeft een

gestucte ondergronden binnen, zoals plafonds en

lange opentijd.

wanden van schuurwerk.

•

Lange opentijd

•

Uitstekende dekking

Wit

Kleur:
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Glansgraad:

Mat

Verpakking:

2,5 L • 5 L • 10 L

L

MUURVERF BUITEN
Matte muurverf voor buiten. Universeel toepasbare egaal matte muurverf met

Toepassing:

Op zowel nieuwe als voorbehandelde materialen,

een hoge buitenduurzaamheid op basis van een acrylaat copolymeer dispersie.

o.a. steenachtige ondergronden, plaatmateriaal,

De muurverf dekt goed, is waterverdunbaar, onverzeepbaar en goed weerbesten-

gips- en boardplaat en schuurwerk, die in aanraking

dig. De muurverf voor buiten heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1.

komen met weersinvloeden van buitenaf.

•

Goed weerbestendig

•

Goed reinigbaar

Wit

Kleur:
Glansgraad:

Mat

Verpakking:

2,5 L • 5 L • 10 L

L

MUURVERF BINNEN
Universeel toepasbare matte muurverf met een hoge duurzaamheid op basis

Toepassing:

van een acrylaat copolymeer dispersie. Met water verdunbaar en onverzeepbaar.

Op zowel nieuwe als reeds voorbehandelde steenachtige
ondergronden, plaatmateriaal etc. in binnenruimten.

De muurverf heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1
(volgens DIN EN 13300).

•

Schrobklasse l

•

Uitstekende dekking

Wit

Kleur:
Glansgraad:

Mat

Verpakking:

1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L

L

PROJECT MUURVERF
Een waterverdunbare matte, oplosmiddelarme muurverf op basis van

Toepassing:

Als afwerklaag op wanden, muren en plafonds binnen.

styreen-acrylaatdispersie voor binnen. Deze muurverf is helderwit, sneldrogend en

Geschikt voor o.a. de volgende ondergronden: pleisterwerk,

onverzeepbaar.

stucwerk, behang, hard- en zachtboard en gipsplaten.

•

Sneldrogend

•

Licht afneembaar

Wit

Kleur:

27

Glansgraad:

Mat

Verpakking:

2,5 L • 5 L • 10 L

MUURVERF EN FIXEERGROND

L

MUURVERF RENOVATIE
Toepassing:

Witte matte vlek isolerende verf voor binnen. Muurverf Renovatie is reukloos,

vochtvlekken. Kan verwerkt worden over bestaande

sneldrogend, spanningsarm en waterdampdoorlatend. Te gebruiken op o.a. de

synthetische (muur)verflagen.

volgende ondergronden: alkalisch beton, pleisterwerk, schuurwerk, gipsplaten,
hard- en zachtboardplaten, hout, Styropor en textiel.

•

Isoleert vlekken

•

Sneldrogend

Voor isolatie van nicotine-, rook-, roet-, vet-, en droge

Wit

Kleur:
Verpakking:

2,5 L • 5 L • 10 L

L

FIXEERGROND
Oplosmiddelvrij, alkalibestendig en reukarm fixeermiddel. Heeft een goed

Toepassing:

Primer voor sterk zuigende steenachtige ondergronden,
oude poederende verflagen en zuigende pleisterlagen binnen

indringend vermogen. Is ademend en waterwerend.

en buiten. Verkrijgbaar in kleurloos en wit. Met de witte
•

Fixeert poederende ondergronden

•

Voorkomt onregelmatige zuiging

variant worden kleurverschillen in de ondergrond vereffend.
Kleur:

Wit

Verpakking: 2,5 L • 5 L

IEDERE MUUR DIE
MOOIER MOET,
VERDIENT AVIS
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Kleurloos

EEN SCHONE ONDERGROND
IS DE BASIS VAN JOUW VAKWERK
Geen schilder gaat aan de slag op een oppervlakte die niet eerst goed behandeld is.
Kies daarom voor een grondige schoonmaak om een betere hechting te garanderen.
Onze selectie aan reinigings- en afbijtmiddelen zorgen binnen de kortste keren voor een
schone en vetvrije werkomgeving, zodat je als expert kan doen waar je goed in bent!

REINIGEN EN ONTVETTEN

Zink-Alu Reiniger

B-Clean Verfreiniger - READY TO USE

B-Clean Verfreiniger - CONCENTRAAT

Super Afbijt

Voeg- en Weerplekreiniger

Siliconen Verwijderaar

REINIGEN EN ONTVETTEN

ZINK-ALU REINIGER
Zeer effectieve reiniger voor zink, aluminium, chroom en RVS. Reinigt op

Toepassing:

basis van een organisch C+ zuur, tast metalen en verzinkte delen niet aan.

•

Snel en effectief

•

Tast metaal niet aan

Voor het eenvoudig reinigen van vet, organisch vuil en
lichte oxidatie.

Verpakking:

1L

B-CLEAN VERFREINIGER - READY TO USE
Fosfaatvrije en biologisch afbreekbare verfreiniger. De ideale vervanger

Toepassing:

voor ammoniak. Schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor de professionele

Verwijdert bijna alle soorten vuil, waaronder nicotineaanslag,
op vrijwel elke ondergrond.

schilder. B-Clean Verfreiniger ontvet en maakt ondergronden voor
schilderwerk antistatisch. Spaart tijd doordat er bij normale vervuiling niet

Verpakking:

500 ML

nagespoeld hoeft te worden.

•

Ammoniakvervanger

•

Nawassen niet nodig

B-CLEAN VERFREINIGER - CONCENTRAAT
Fosfaatvrije en biologisch afbreekbare verfreiniger. De ideale vervanger voor

Toepassing:

ammoniak. Schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor de professionele

Verwijdert bijna alle soorten vuil, waaronder
nicotineaanslag, op vrijwel elke ondergrond.

schilder. B-Clean Verfreiniger ontvet en maakt ondergronden voor
schilderwerk antistatisch. Spaart tijd doordat er bij normale vervuiling niet

Verpakking:

nagespoeld hoeft te worden.

•

Ammoniakvervanger

•

Nawassen niet nodig
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1L

SUPER AFBIJT
Een professioneel en intensief methyleenchloridevrij verfafbijtmiddel met een

Toepassing:

Het verwijderen van alkydlakken, bitumen,

zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt

watergedragen lakken, kitten, 1 en 2-componenten

voor het verwijderen van alkydlakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten

coatings, lijmen en graffiti op houten-, minerale- en

epoxy- en polyurethaan coatings. Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP,

metalen ondergronden.

methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen. Ook verkrijgbaar in spuitbus.

•

Zeer snel werkzaam

•

Voor alle soorten verven

Verpakking:

750 ML • 2,5 L

Toepassing:

Het verwijderen van weerplekken.

Verpakking:

500 ML

VOEG- EN WEERPLEKREINIGER
Een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen van hinderlijke en vieze zwarte
plekken die voorkomen in siliconenvoegen en op wanden en stucwerk in vochtige
ruimtes zoals de badkamer of het toilet. Werkt op basis van een unieke
schuimformule om het aanbrengen zo gemakkelijk mogelijk te houden zonder veel
productverlies.

•

Verwijdert zwarte plekken

•

Krachtige schuimformule

SILICONEN VERWIJDERAAR
Vloeibare oplossing die verhard en niet-verhard dichtingsproduct veilig en

Toepassing: Voor gebruik op glas en kaderwerk, u-pvc, metalen

doeltreffend verwijdert en een ruim aantal oppervlakken siliconenvrij maakt.

en hout. Daarnaast uitermate geschikt voor het

Verwijdert ook waterbestendigmakende siliconencomponenten (penetranten) en

schoonmaken van industriële-werkoppervlakken en

butyl dichtingsproducten. Siliconen Verwijderaar verwijdert binnen één minuut

gereedschappen.

de kitbesmetting.
Verpakking: 250 ML
•

Snel werkzaam

•

Voor glas, u-pvc, metaal en hout
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DE JUISTE AANVULLING
VOOR IEDERE OPDRACHT
Ieder soort schilderwerk vereist een specialistische aanpak. En met onze
drogingsvertrager, mengkleuren en antisiliconenmiddelen kun je als expert het juiste
antwoord bieden op elk vraagstuk! Zo lever je altijd en overal moeiteloos topprestaties.

ADDITIEVEN

Anti Siliconen

Anti Siliconen Aqua

Drogingsvertrager Aqua

Colorex Mengkleur

ADDITIEVEN

ANTI SILICONEN
Voorkomt kratervorming en vissenogen, geeft een beter resultaat en kan aan

Toepassing:

vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd.

Voor alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen binnen
en buiten.

Anti Siliconen neutraliseert siliconenbesmetting in verf of vernis.
Met het handige doseerpompje of druppelflesje voeg je gemakkelijk de juiste

Verpakking:

30 ML • 150 ML

hoeveelheid toe aan de lak of vernis.

•

Voorkomt visogen

•

Neutraliseert siliconenbesmetting

ANTI SILICONEN AQUA
Voorkomt kratervorming en vissenogen, geeft een beter resultaat en kan aan

Toepassing:

vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd.

Voor alle watergedragen lakken en vernissen binnen en
buiten.

Anti Siliconen Aqua neutraliseert siliconenbesmetting in verf of vernis.
Met het handige doseerpompje of druppelflesje voeg je gemakkelijk de juiste

Verpakking:

30 ML • 150 ML

hoeveelheid toe aan de lak of vernis.

•

Voorkomt visogen

•

Neutraliseert siliconenbesmetting

DROGINGSVERTRAGER AQUA
Een universeel, kleurloos additief om de droging van watergedragen verf

Toepassing:

Voor watergedragen primers, aflakken en muurverven.

te vertragen. Het product is daardoor gemakkelijker te verwerken, het

Niet geschikt voor watergedragen twee componenten

vermindert aanzetten, streepvorming, sinaasappeleffect en verbetert de vloei.

verfproducten.

•

Verlengt de opentijd

•

Vermindert aanzetten

Verpakking:
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250 ML

COLOREX MENGKLEUR
Voor het op kleur brengen van verven en lakken.

Toepassing:

Beïnvloedt de eigenschappen van de verf niet.

Geschikt op verven en lakken op basis van olie-, alkydhars,
emulsie, chloorrubber, enz. Ook toepasbaar in moderne
watergedragen producten.

•

Mengbaar met iedere verf en lak

•

Schudden voor gebruik

Kleur:

Verpakking:

KLEUR BEKENNEN
MET AVIS COLOREX
UNIVERSELE
MENGKLEUREN
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Blauw

Bruin

Geel

Groen

Groenomber

Oxydgeel

Oxydrood

Rood

Zwart

22 ML • 500 ML

SPECIALISTISCHE
PRODUCTEN VOOR DE MEEST
BIJZONDERE KLUSSEN
Met onze verfspecials sta je als vakman ook sterk in je schoenen bij de meest
specialistische klussen. Of het nu gaat om het schilderen van een glow-in-the-dark
midgetgolfbaan, het bijwerken van een schoolbord of het renoveren van een
parkeerplaats met versleten parkeervakken: wij hebben de juiste verf voor jou!

VERFSPECIALS

Schoolbordverf

Wegenverf

Biglo Grondlak

Biglo Fluor Verf

Biglo Aflak

Aluminium Lak

Aluminium Lak Aqua

Metaaleffect Lak Aqua

Radiatorlak

VERFSPECIALS

L

SCHOOLBORDVERF
Matte watergedragen schoolbordverf voor binnen. Schoolbordverf is te

Toepassing:

Wanden en schoolborden van hout en metaal.

beschrijven met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis.
Zwart

Kleur:
•

Beschrijfbaar met krijt

•

Goed reinigbaar

Glansgraad:

Mat

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L

L

WEGENVERF
Wegenverf is een sneldrogende alkydharsverf. Wegenverf heeft een

Toepassing:

Alle plaatmaterialen en stucwerk voor isolatie van

goede verwerking, goede dekking, een hoog isolerend vermogen en is

verontreiniging in de ondergrond en op steen en

goed slijtvast.

steenachtige ondergronden voor markering.

•

Extreem slijtvast

•

Uitstekende dekking

Kleur:

Verpakking:

Wit

Geel

Groen

Blauw

Rood

1 L • (geel en wit ook verkrijgbaar in 2,5 L)

L

BIGLO GRONDLAK
Witte sneldrogende en roestwerende grondlak op basis van een speciale

Toepassing:

Speciale grondlak voor Biglo Fluor Verf. Voor diverse

combinatie van acrylaatharsen. Hecht uitstekend op verschillende

ondergronden, waaronder zink, staal, ijzer, non-ferro

ondergronden. Biglo Grondlak is onderdeel van een compleet verfsysteem:

metalen, hout en kunststof. Op hout alleen binnen

Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglichtverf) en Biglo Aflak.

toepassen.

•

Roestwerend

•

Grondlak voor Biglo Fluor Verf

Wit

Kleur:
Verpakking:
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1L

L

BIGLO FLUOR VERF
Reflecterende daglichtverf voor binnen en buiten (in combinatie

Toepassing:

Voor diverse ondergronden, waaronder zink, staal, ijzer,

met de Biglo Aflak) op basis van hoogwaardige kunsthars-dispersie.

non-ferro metalen, hout en kunststof indien voorzien

Fluoriserende daglichtverf verkrijgt een sterke reflectie door de

van de vereiste primer. Op hout uitsluitend binnen

inval van UV-stralen die in daglicht voorkomen. Bij schemer wordt de

toepassen. Toepasbaar op alle zaken die overdag sterk

reflectie van de verf minder en in het donker reflecteert de verf niet.

moeten opvallen, zoals aanplakbiljetten, reclameborden,

Biglo Fluor Verf is onderdeel van een compleet verfsysteem: Biglo

richtingaanwijzers, inrijpoorten, verkeersborden,

Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglichtverf) en Biglo Aflak.

schrikhekken, markeerpalen, pijpleidingen, in de

Ook verkrijgbaar in spuitbus onder de naam Fluor Spray.

scheepvaart, op brandweerauto’s en andere
uiteenlopende objecten die extra aandacht vragen.

•

Sterke reflectie

•

Extreem helder en fel

Kleur:

Verpakking:

Wit

Blauw

Geel, RAL 1026

Oranje, RAL 2005

Oranjegeel, RAL 2007

Oranjerood, RAL 3026

Rood, RAL 3024

Groen, RAL 6038

1L

L

BIGLO AFLAK
Biglo Aflak is een speciaal samengestelde blanke vernis voor binnen

Toepassing:

Voor het aflakken van Avis Biglo Fluor Verf.

en buiten. De lak heeft een hoge mechanische weerstand en voorkomt
vergeling en verkleuring van Biglo Fluor Verf door het ingebouwde

Kleurloos

Kleur:

UV-filter. Biglo Aflak is onderdeel van een compleet verfsysteem:
Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglicht verf) en

Glansgraad:

Hoogglans

Verpakking:

1L

Biglo Aflak.

•

Met UV-filter

•

Aflak voor Biglo Fluor Verf
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VERFSPECIALS

L

ALUMINIUMLAK
Universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette

Toepassing:

Als aflak op gegrond hout en staal dat al van een roest-

alkydharsen. De lak heeft een hoge weerbestendigheid en goede waterbe-

werende laag of grondlaag voorzien is. Geschikt voor de bouw-

stendigheid en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

en onderhoudssector, o.a. voor constructiewerkzaamheden.

•

Voor diverse ondergronden

•

Goed weerbestendig

Zilver, RAL 9006

Kleur:
Glansgraad:

Hoogglans

Verpakking:

1L

Donker zilver, RAL 9007

L

ALUMINIUMLAK AQUA
Lood- en chromaatvrije 1K watergedragen aluminiumlak op basis van

Toepassing:

Geschikt voor diverse ondergronden zoals zink, staal, ijzer,

polyurethaan gemodificeerde polyesterhars. Hecht perfect, is sneldrogend,

non-ferro metalen, hout en kunststof, met de vereiste

heeft een goede flexibiliteit en hardheid. Geeft direct een fraai metaaleffect.

primer. Op hout uitsluitend binnen toepassen.

•

Voor diverse ondergronden

•

Sneldrogend

Zilver, RAL 9006

Kleur:
Glansgraad:

Hoogglans

Verpakking:

1L

Donker zilver, RAL 9007

L

METAALEFFECT LAK AQUA
Waterverdunbare sneldrogende metaaleffect lak op acrylaatbasis voor

Toepassing:

Het decoratief aflakken van harde kunststoffen, zink,

binnen en buiten. Zeer goed dekvermogen en bestand tegen weersinvloeden.

aluminium, hout, styropoor, ijzer, glasvezel, structuur-

De lak is stootvast, niet vergelend en makkelijk verfbaar door probleemloze

behang, pleister, beton en hobbyartikelen.

vloeiing.
Kleur:
•

Sneldrogend

•

Uitstekende dekking
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Goud

Glansgraad:

Zijdeglans

Verpakking:

125 ML • 1 L

Zilver

Brons

L

RADIATORLAK
Sneldrogende warmtebestendige lak. De lak is roest- en corrosiewerend.

Toepassing:

Reukarm, ook bij de eerste opwarming.

•

Hittebestendig

•

Niet vergelend

Duurzame afwerking voor radiatoren en (CV) leidingen.
Hittebestendig tot 180⁰C.

Kleur:

Wit, RAL 9016
Crèmewit, RAL 9001

Glansgraad:

Zijdeglans

Verpakking: 500 ML

Zuiver wit, RAL 9010

Ik houd me graag bezig met
het testen van alles waar ik mee
werk, dus ik weet direct wanneer
ik goud in handen heb.
Ji Hwan Goldsteen,
G1 Bouw - De Koreaanse Schilder

JI HWAN GOLDSTEEN
LEVERT VAKWERK MET AVIS
Iets wat onmogelijk mooi te krijgen lijkt, tóch weer mooi maken. Het is een van de uitdagingen in het
schildersvak die Ji Hwan Goldsteen -bekend als G1 Bouw, De Koreaanse Schilder- graag met beide handen
beetpakt. En dat gaat lang niet met elk product, vertelt hij zelf. “Ik lees me graag in over producten die
ik in handen krijg. En dan kom je soms hele gekke dingen tegen, zoals een sneldrogende verf die álleen
sneller droogt in on-Nederlandse temperaturen. Daar wil ik niet mee werken.”

Via een buurman kwam Ji Hwan, die er naar streeft continu beter in zijn vak te worden, terecht bij Avis.
“Toen ik voor het eerst de primers van Avis in handen kreeg merkte ik meteen dat dit de kwaliteit was
die ik zocht.”, aldus Ji Hwan. “Al snel kreeg ik de kans meer producten uit te proberen, zoals de Avis
Super Afbijt. Andere schilders staan dan uren op dikke verfresten in te hakken en te krabben met een
verfkrabber, en ik haal 95% van alle verf na gebruik van de afbijt en een kleine koffiepauze gewoon weg.
Dan merk je toch echt verschil.”

“Nu krijg ik dus met enige regelmaat te maken met schilders die in de stress zitten omdat een klus niet
lukt, of uitloopt door tegenslag. Dan zien ze mij vakwerk leveren met Avis en dan willen ze dat ook.
En dat soort gebeurtenissen vind ik leuk om terug te koppelen naar Avis zelf.”, vertelt Ji Hwan.
Er is een goede band tussen de schilder en de makers van Avis, die graag luisteren naar zijn ervaringen.
“Ik verkoop als vakman geen onzin en ik ben eerlijk en oprecht in mijn mening. En dat waarderen ze bij
Avis! Ik houd me graag bezig met het testen van alles waar ik mee werk, dus ik weet direct wanneer ik
goud in handen heb.”

Ji Hwan is trots dat hij nu kan fungeren als brug tussen Avis en de eindgebruiker. “Ik zet mijn
praktijkervaring om in passend advies voor Avis. En tegelijkertijd kan ik fantastisch werk leveren met
bijvoorbeeld de primers, reinigingsproducten en latexverf van Avis. Daar word ik enthousiast en blij van!”

“Toen ik voor het eerst de primers van Avis in handen kreeg
merkte ik meteen dat dit de kwaliteit was die ik zocht.”
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TRANSPARANTE AFWERKING

GLANSGRAAD

MAT

ZIJDEGLANS

HOOGGLANS

SYNTHETHISCH

•

•

•

•

•

•

•

TIMBERCOTE
BUITENLAK

•

•

•

TIMBERCOTE
IMPREGNEER

•

INTERIEURLAK PU

•

•

•

METAAL
BESCHERMINGSLAK

•

•

•

PRODUCTNAAM

ULTRAMAT

TYPE

UNIVERSELE LAK
PU-UV
INTERIEURLAK
PU AQUA

•

WATERGEDRAGEN

•

EIGENSCHAPPEN

BINNEN

BUITEN

UV-FILTER

SLIJTVAST

WATER/
WEER
BESTENDIG

•

•

•

•

•

•
•

•

•

ROESTWEREND

SNELDROGEND

•

•

•

•

•

METAAL

•

•

•

•

•

•

•

HOUT

STEENACHTIG
(MUUR)

•
•

•

•
•

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

•

•

•

•

JACHTLAK

TOEPASSING

•

•
•

•

•

•

•

GRONDVERF EN PRIMER

TYPE
PRODUCTNAAM

SYNTHETHISCH

MULTIPRIMER AQUA

TOEPASSING

EIGENSCHAPPEN

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

WATERGEDRAGEN

BINNEN

BUITEN

PRIMER

ISOLEREND

ROESTWEREND

SNELDROGEND

HOUT

METAAL

RVS

KUNSTSTOF
EN PVC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MULTIPRIMER

•

•

•

SUPER SNELGROND

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GRONDLAK AQUA

•

•

MDF VULPRIMER AQUA

•

•

RANDSEALER AQUA

•

•

•
•

•

LOODVRIJE MENIE

•

•

•

ROESTSTABILISERENDE
PRIMER

•

•

•

KOUD VERZINK

•

ROESTOMVORMER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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