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• Verfrollen & borstels
• Verfemmers, blikken, roosters
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•   Werkkledij & schoenen
•   Persoonlijke bescherming
•   Maskeren, protectie & tapes
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•   Reinigingsmateriaal
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WOORD VOORAF

U start aan een uitdagende renovatie en heeft nood aan een betrouwbare isolerende primer of renovatieverf? 
U zoekt een kleurbeits voor een oude parketvloer of een kwalitatieve multiprimer en lak die u toelaat om de 
ramen en deuren met gemak van een frisse kleur te voorzien? 

U haalde een groot project binnen en wil op de werf aan de slag met een no nonsense verfsysteem dat u 
efficiënt naar een optimaal resultaat brengt? 

Een compleet gamma aan verfspecialiteiten … Dat is wat we u in deze catalogus aanbieden!

Vind voor elke verfklus een passende oplossing in ons PAINT- assortiment en bekom een onberispelijk 
eindresultaat tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor professioneel advies op maat kan u steeds terecht bij een Copagro groothandelaar. 

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

• Copagro Non paint 1 | uitgave Juni 2019 
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & 
reinigingsmateriaal 

• Copagro Tools 1 | uitgave September 2019 
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,... 

• Copagro Paint | uitgave December 2019 
Verven, chemische vloeistoffen, …

• Copagro Tools 2 | uitgave Maart 2020 
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers 

• Copagro Non-paint 2 | uitgave Mei 2020 
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen

• Copagro Deco | uitgave Zomer 2020 
Vloer, muur- & raambekleding, sierlijsten, plinten, profielen 

Nood aan meer uitgebreide info’s over onze producten? Dat kan! Bezoek onze website op www.copagro.be  
of www.copagro.nl. Afbeeldingen, technische info’s, productbladen, … van ons assortiment kan u snel en 
gemakkelijk opzoeken en raadplegen. U vindt er ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro dealer.

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.
Sofie Abé

Production Manager
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VOORSTRIJK-, HECHTINGS- EN FIXEERMIDDELEN
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Flevopol
Voorstrijkmiddel
Een voorstrijkmiddel op basis van weekmakervrije kunstharsdispersie op basis van 
PVPR (Polyvinyl propionaat).
Toepasbaar als voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden zoals gasbeton, 
gipskartonplaten en kalkzandsteen om hechting van de aan te brengen muurverven, 
structuurpleister e.d. te optimaliseren.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

14090001 1 L 12 stuks

14090002 5 L 1 stuk

Voorstrijk Primer
Voorstrijk is speciaal geschikt als behandeling van de muur voor het behangen. 
De zuiging van de muur wordt precies op het juiste niveau gebracht voor optimale 
hechting van de behanglijm.

• Speciaal geschikt voor behangklus
• Voorkomt open behangnaden
• Optimale hechting behanglijm
• Transparant
• 1 liter voor 17m²
• Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C 
• Functie: aanbrengen van wandbekleding 
• Binnen: ja 
• Buiten: nee 
• Eindsterkte (min): 2 h 
• Eindsterkte: 3 h 
• Toepassingen: alle oppervlaktes 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1752784 1 l transparant 8 stuks

Fixeermiddel
Copafix
• Copafix is een kleurloos fixeermiddel voor binnen
• Voor de voorbehandeling van sterk absorberende ondergronden
• Copafix heeft een uitzonderlijke diepe doordringing
• Toepassing: Binnen 

Art. Nr. Inhoud Doos

CFIX5L 5 L 4 stuks



PRIMERS LAKKEN
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Aqua Multiprimer

Een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een 
acrylaat dispersie voor zink, verzinkt staal, aluminium, hard PVC en hout. 
Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle droging, een goede dekking, goede 
verffilmvorming en goede roestwerende werking. 
Bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de gebruikelijke reinigingsmiddelen. 
Overschilderbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende 1- en 
2-componenten verf. 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14210003 1 L Wit 6 stuks

Multiprimer

Een aromaatvrije sneldrogende hechtprimer op basis van speciale harsen voor gebruik 
binnen en buiten op ijzer, staal, verzinkt staal, zink, aluminium, hout, kunststof, steen, 
pleisterlagen etc. 
Heeft uitstekende hechting op ondergronden van uiteenlopende aard met roest-
werende eigenschappen. 
Weersbestendig, slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelijke reinigings-
middelen. 
Heeft een goed dekkend vermogen, goede vuleigenschappen en is zeer snel droog.  
Geschikt voor licht vette ondergronden.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14050011 500 ml Wit 6 stuks

14050013 1 L Wit 6 stuks



PRIMERS LAKKEN
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Mineral finish Grondlak

Een watergedragen grondlak voor het gronden van de ondergrond om de zuigende 
werking en opkleuring van de ondergrond te voorkomen. Bedoelt als grondlak voor de 
Trae-Lyx Mineral Finish.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505632 1 L Ultra mat 6 stuks

28505633 2,5 L Ultra mat 1 stuk

Naturel grondlak

Een watergedragen, 1-componenten blanke primer voor parket, planken vloeren en 
meubelen. 
Speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken- 
en beukenhout. Kleurt hout minder aan waardoor de vloer een natuurlijke uitstraling 
behoudt. Voorkomt verkleuringen en doorslag van noesten en kwasten in de laklaag. 
Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij aan om de TRAE LYX Grondlak 
te gebruiken.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505630 750 ml Blank 6 stuks

28505631 2,5 L Blank 4 stuks

Grondlak

Door de uitstekend isolerende werking van deze blanke, parketprimer worden 
specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld terwijl de kleur en 
gloed van het hout worden verlevendigd. 
Voorkomt verkleuringen van het hout en beperkt het opwerken van de houtvezel.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

TRP7 750 ml Blank 6 stuks

TRP2 2,5 L Blank 4 stuks
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ROESTWERENDE PRIMERS

All-Grund

Südwest  All-Grund is een oplosmiddelhoudende universele roestwerende hecht-
primer. Product ondergrond: Aluminium, geglazuurde tegels, hout, ijzer, koper, 
kunststof, messing, oude verflagen, polyester, roestige ondergronden, RVS, staal, zink 
en verzinkt staal. Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE.
Beschikbaar in zes kleuren: wit, grijs, rood, blauw, groen en zwart.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Roestwerend 
• Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 9 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

03009 125 ml 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03016 375 ml 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03455 750 ml 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03525 2,5 ltr 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03012 375 ml 6011 Groen Mat 1,4 g/cm³

03405 750 ml 6011 Groen Mat 1,4 g/cm³

03435 750 ml 8306 Rood Bruin Mat 1,4 g/cm³

03505 2,5 ltr 8306 Rood Bruin Mat 1,4 g/cm³

03013 375 ml 7001 Grijs Mat 1,4 g/cm³

03415 750 ml 7001 Grijs Mat 1,4 g/cm³

03485 2,5 ltr 7001 Grijs Mat 1,4 g/cm³

03015 375 ml 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³

03445 750 ml 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³

03515 2,5 ltr 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³



ROESTWERENDE PRIMERS
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Acryl All-Grund
Südwest Acryl All-Grund is een watergedragen snel drogende hechtprimer voor 
o.a. op  staal, verzinkt staal, ijzer, aluminium, harde kunststoffen en hout. Enkele 
kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE.
Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Roestwerend 
• Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 9 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

03042 375 ml 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03047 750 ml 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03052 2,5 ltr 9110 Wit Mat 1,4 g/cm³

03045 750 ml 7001 Grijs Mat 1,4 g/cm³

03050 2,5 ltr 7001 Grijs Mat 1,4 g/cm³

03041 375 ml 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³

03046 750 ml 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³

03051 2,5 ltr 9105 Zwart Mat 1,4 g/cm³

All-Grund Spray
Südwest All-Grund Spray is een universele roestwerende hechtprimer. Geschikt voor 
vele ondergronden. Universeel overschilderbaar. Ideaal voor snelle reparaties en 
moeilijk bereikbare plaatsen.
Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

• Applicatie: Spuitbus 
• Eigenschappen: Roestwerend 
• Overschilderbaar na: 3 - 36 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 1 m² per spuitbus 
• Volledig uitgehard na ca.: 3 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad

03400 400 ml 9110 Wit Mat

03396 400 ml 7001 Grijs Mat

03399 400 ml 9105 Zwart Mat



ROESTWERENDE PRIMERS
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Koud verzinken

Een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars. 
Bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke 
kathodische bescherming tegen vorming van roest. 
Dit wordt ook wel “koud verzinken” genoemd. 
Overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14240003 500 ml Grijs 12 stuks

Ijzermenie

Een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief 
roestwerend pigment.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14150001 1 L Roodbruin 6 stuks

14150002 2,5 L Roodbruin 4 stuks

Roeststabiliserende primer

Een loodvrije, roeststabiliserende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze 
radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. 
Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeiing. 
Op ijzeren en stalen objecten zoals boot, auto, brommer of hek wordt nieuwe 
roestvorming gedurende lange tijd voorkomen.
Vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, 
ook met nitro- en acrylaatlakken.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14160001 250 ml Beige 6 stuks

14160002 1 L Beige 6 stuks

14160005 250 ml Roodbruin 6 stuks

14160006 1 L Roodbruin 6 stuks

14160007 2,5 L Roodbruin 2 stuks



ISOLERENDE PRIMERS
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Isolerende primer
Top Prim Stain Blocking
• Isolerende grondverf die de doorslag van vlekken verhindert, watergedragen
• Eigenschappen : Wit, reukarm, blokkade tegen vlekkendoorslag, spanningsloos
• Isolerende grondverf die de doorslag van vlekken verhindert op diverse 

ondergronden zoals gipskarton, beton, mortel, binnenhoutwerk of draagkrachtige 
oude verlagen

• Bijzonder geschikt voor het aanbrengen van decoratieve afwerkingen of andere 
afwerkingen die lang nat blijven

• Bijzonder geschikt voor dakplaten (scharnierdaken) bij hardnekkige vlekjes, in 
combinatie met Top Renov Mat

• Overschilderbaar na complete doorharding (nagelvast)
• Enkel voor gebruik binnen
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Doos

110630 1 L 12 stuks

Isolerende primer
Top Prim Epoxy
• Gepigmenteerde isolerende grondverf en tevens hechtprimer, epoxy versterkt, voor 

binnen- en buitentoepassingen, watergedragen
• Epoxy versterkte formulering, witte isolerende grondverf en tevens hechtprimer, 

voor binnen- en buitentoepassingen
• Isolerende grondverf (nicotine, roet, gecontroleerd droge waterkringen...) voor 

diverse ondergronden: pleisterwerk, gipsplaten, beton, hout en afgeleiden van 
hout, oude verflagen

• Hechtprimer op hout, oude verflagen, glas, metalen (enkel non ferro), kunststof 
(vooraf proefmatig controleren)

• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Verpakt

130415 1 L 12 stuks

130416 5 L 80 stuks

130417 12,5 L 33 stuks



ISOLERENDE PRIMERS
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Boscalit Aqua Isoleergrond
Wit

Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Wit is een watergedragen grondlaag voor het 
isoleren van nicotine, roetaanslag, droge vochtvlekken en brandgeur. Boscalit geeft de 
zekerheid van isoleren door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging 
niet meer doorslaat is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede 
laag aanbrengen en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is 
isolatie met Keller Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk. 

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Isolerend 
• Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 6 - 8 m² 
• Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07325 1 ltr Wit Mat 1,3 g/cm³

07327 2,5 ltr Wit Mat 1,3 g/cm³

07330 5 ltr Wit Mat 1,3 g/cm³

Boscalit Aqua Isoleergrond
Kleurloos

Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Kleurloos is ideaal om de inhoudstoffen van bijv. 
eiken vloeren en merbau kozijnen te isoleren. Boscalit geeft de zekerheid van isoleren 
door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging niet meer doorslaat 
is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede laag aanbrengen 
en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is isolatie met Keller 
Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Isolerend 
• Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 6 - 8 m² 
• Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07305 1 ltr Kleurloos Mat 1,3 g/cm³

07310 5 ltr Kleurloos Mat 1,3 g/cm³



ISOLERENDE PRIMERS
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Isoleerspray

Vista Universele Isoleerspray is een geurarme, oplosmiddelhoudend, sneldrogende 
(ca. 30 min), sterk isolerende verf en goed dekkende isoleercoating in een spuitbus. 
De Vista Universele Isoleerspray is een isolatie spray o.a. voor nicotine vlekken, 
roetvlekken, droge watervlekken, viltstift (geen analine/alcohol), lijmvlekken, teer en 
bitumen verontreinigingen, houtinhoudsstoffen (merbau, eiken e.d.), noesten in het 
hout, vezelplaat.

• Applicatie: Spuitbus 
• Eigenschappen: Isolerend 
• Overschilderbaar na: Uiterlijk 4 uren 
• Toepassing: Binnen en buiten 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07098 500 ml Wit Mat 1,3 g/cm³

Keller Isoleergrond

Jaeger Keller Isoleergrond is een sneldrogende grond- en isoleerverf (oplosmiddel-
houdend). Jaeger Keller Isoleergrond is overschilderbaar met alle typen lakken en 
muurverven. Het product is een isoleermiddel voor doorslaande stoffen zoals water, 
roet, vet- en nicotine vlekken, exotische houtsoorten, bitumen en teer. Deze isolerende 
verf is ook als grondverf te verwerken tot 0 graden Celcius en overschilderbaar na ca. 
30 minuten.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Overschilderbaar na: 30 minuten 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Dichtheid Eigenschappen

07000 375 ml Transparant 1,51 g/cm³ Goed isolerend

07005 750 ml Transparant 1,51 g/cm³ Goed isolerend

07030 375 ml Wit 1,51 g/cm³ Goed isolerend

07035 750 ml Wit 1,51 g/cm³ Goed isolerend



ISOLERENDE PRIMERS
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Vlekkencoating

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating (ook in handige spuitbus) voor het snel en 
blijvend bedekken van vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, 
teer en ballpoint op wanden en plafonds.

• Sneldrogend, schrobvast en overschilderbaar.
• Een bijzonder preparaat op basis van een speciaal type kunsthars.
• Isoleert waterkringen, roestplekken, rook- en nicotine-vlekken, aniline- en balpen-

vlekken op spaanplaat, bitumen, eterniet, beton, pleister- en metselwerk, etc. 
• Kan met vrijwel alle normale verven, zoals emulsie- en alkydharslakken, zuur-

hardende en twee-componentenlakken, chloorrubberverven, celluloselakken, etc. 
worden afgewerkt. 

• Kan als grond- en isolatielaag op alle zuigende ondergronden (behalve Styropor) 
worden aangebracht.

• Een watergedragen, waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor 
zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, 
vet- , bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.

• Wordt zowel in nieuwbouw als ook voor renovatiedoeleinden gebruikt.  
• Overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven. 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

46165080 250 ml Wit 6 stuks

46165050 300 ml - spray Wit 6 stuks

46165085 750 ml Wit 6 stuks

Isoleerspray

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van 
vlekken.

• Sneldrogend en overschilderbaar.
• Droogt wit op en is schrobvast.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

33810500 500 ml Wit 12 stuks
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Paint Softener
Het verkrijgen van hechting op poedercoatings was tot de dag van vandaag onmogelijk 
of zeer arbeidsintensief. Vista heeft de oplossing:  Vista Paint Softener  is een 
samenstelling van oplosmiddelen, geschikt voor het ontvetten en voor het verkrijgen 
van hechting op; poedercoatings, kunststoffen en twee-componenten coatings. Na 
het opweken van de coating wordt een laag Südwest All-Grund of Südwest Acryl All-
Grund geadviseerd. U hoeft nooit meer te schuren!

• Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V. 

Art. Nr. Inhoud

52120 1 ltr

Vistapox  Hechtprimer AEH
Vistapox Hechtprimer AEH is een hoogwaardige, watergedragen 2-K epoxy primer. De 
hechtprimer wordt toegepast voor hechting op zeer gladde / gesloten ondergronden 
zoals verdicht beton (Polybeton), keramiek, tegels, hardsteen en glas. Gevlinderde 
vloeren zullen in veel gevallen niet meer geschuurd of gestraald hoeven te worden, 
voordat er een vloercoating kan worden aangebracht. De schilder kan de Vistapox 
Hechtprimer AEH vaak direct toepassen op gevlinderde vloeren. Met behulp van 
Vistapox Hechtprimer AEH bespaart u veel tijd, moeite en geld.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Goede hechting op gladde oppervlakken 
• Overschilderbaar na: 16 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen 
• Verbruik: ca. 15 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid Kleur

07472 1 ltr 1,55 g/cm³ Transparant
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Binnenmuurverf
Top Net Mat
• Matte, watergedragen, schrobvaste binnenmuurverf die opmerkelijk krasvast is 

alsook bestand is tegen het opglanzen
• Zeer mat (glansgraad bij een hoek van 85° : <1%), aanzetvrij en bijwerken mogelijk 

(lange open tijd van de verffilm)
• Reinigbaar en krasvast, goed bestendig tegen het opglanzen
• Natte schuurweerstand klasse 1 volgens de EN 13.300 norm
• Matte muurverf met mechanische weerstand en relatief onderhoudsvriendelijk 

voor woonruimten
• Matte verf voor plafonds met een bijzonder verzorgde afwerking
• Gebruiksvriendelijk en dus rechtstreeks op droge en draagkrachtige ondergronden : 

pleisterwerk, beton, mortel, gipsplaten
• Bij bevlekte ondergrond : 1 x Montana Top Prim Epoxy als isolerende grondlaag 

gebruiken
• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Pallet

129871 4 L 80 stuks

115380 12,5 L 33 stuks

Binnenmuurverf
Top Sil (Mat)
• Ultradekkende matte verf voor binnenwerken, waterverdunbaar en oplosmiddelvrij
• Eigenschappen : Wit, spanningsloos, reukloos, ultradekkend, natte schuurweerstand 

klasse 2 volgens de EN 13.000
• Verf met maximale dampdiffusie op basis van gemicroniseerde bindmiddelen en 

siloxaan additieven
• De ondergrond bepaalt de verdunning met water
• Glansgraad bij een hoek van 85° : 1,5 %
• Binnenwerken, nieuwbouw en renovatie, muren en plafonds
• Rechtstreeks aan te brengen zonder grondlaag, op winddroge ondergronden 

(pleisterwerk of beton)
• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Pallet

S0000125 12,5 L 33 stuks
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Permoglaze AS
Muurverf
Permoglaze As is speciaal bedoeld voor badkamers en voorkomt schimmelvorming!
Een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en buiten. 
Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast 
(klasse2). 

• Vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor 
slechts een geringe vuilaanhechting optreedt. 

• Bestand tegen stoom en condens.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14060006 1 L Wit 6 stuks

14060008 2,5 L Wit 4 stuks

Plafondverf
Vista Aqua ExtrÉÉmat
Vista Aqua ExtrÉÉmat is een extreem diep (Edel) matte binnen plafondverf met een 
zeer lange open tijd. Aanzetvrije verwerking op grote oppervlakken. Makkelijk reinig-
baar zonder opglanzen. Krasvast en bijna onzichtbaar bij te werken.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Lange open tijd 
• Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 80% R.V. 
• Toepassing: Binnen 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07275 12,5 ltr Wit ExtrÈÈMat 1,54 g/cm³
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Aqua Pu lak

Een waterverdunbare, 1-component, transparante, niet vergelende blanke lak op basis 
van een PU-acrylaat voor gebruik binnen. 
Glashard, vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen 
hinderlijke geur. 
Bestand tegen vocht, (drink) alcohol, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, 
koffie, thee, wijn, etc. 
Niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

14390003 500 ml Mat 6 stuks

14390006 1 L Mat 6 stuks

14390009 2,5 L Mat 4 stuks

14390012 250 ml Zijdeglans 6 stuks

14390002 500 ml Zijdeglans 6 stuks

14390005 1 L Zijdeglans 6 stuks

14390008 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

14390004 1 L Hoogglans 6 stuks

14390007 2,5 L Hoogglans 4 stuks

Polyurethane lak

Een slijt- en slagvaste blanke lak op basis van een één-component polyurethane-
alkydhars combinatie, geschikt voor gebruik binnen op vrijwel alle houtsoorten. 
Lichtecht, heeft een snelle droging en een zeer goede vloeiing en is bestand tegen 
normale huishoudchemicaliën en alcoholische dranken. 
Verder bezit deze lak een grote krasvastheid.
Bedoeld als afwerklaag voor binnen is deze lak goed toepasbaar op bestaande, goed 
schoongemaakte en ontvette vernislagen, daar waar eisen worden gesteld met name 
t.a.v. de kras- en slijtvastheid.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

14130030 500 ml Mat 6 stuks

14130031 1 L Mat 6 stuks

14130032 2,5 L Mat 4 stuks

14130022 500 ml Zijdeglans 6 stuks

14130020 1 L Zijdeglans 6 stuks

14130025 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

14130017 1 L Glans 6 stuks

14130026 2,5 L Glans 4 stuks
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Aqua 2K PU Clear

Vista Aqua 2K PU Clear is een waterverdunbare, kleurloze, twee-componenten, 
polyurethaan lak. De Vista Aqua 2K PU Clear is een supersterke afwerking voor wanden, 
vloeren, trappen en meubels. De Aqua 2K PU Clear heeft de volgende eigenschappen: 
watergedragen blanke lak, bestand tegen olie, alcohol, koffie en wijn, UV-filter voor 
extra bescherming. Daarnaast is deze transparante lak in hoogglans, zijdeglans en 
extra mat verkrijgbaar. De Vista Aqua 2K PU Clear extra mat is alleen geschikt voor 
binnen situaties (ideaal voor wanden in badkamers) en geeft geen opglanseffect.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Overschilderbaar na: 6-8 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 7 m² per kg 
• Volledig uitgehard na ca.: 5-7 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

08175 1 kg Transparant Glans 1,05 g/cm³

08176 1 kg Transparant Zijdeglanzend 1,05 g/cm³

08181 5 kg Transparant Zijdeglanzend 1,05 g/cm³

08185 1 kg Transparant Extra mat 1,05 g/cm³

08186 5 kg Transparant Extra mat 1,05 g/cm³

Universele Beschermingslak

Vista Universele Beschermingslak is een universele, polyurethaan afwerking op 
waterbasis en behoort tot de categorie blanke lakken. Bij uitstek geschikt voor het 
afwerken van wanden en vloeren. Dit doordat de Vista Universele Beschermingslak 
niet vergeeld, tixotroop en een hoog vast stofgehalte heeft.

• Eigenschappen: Niet vergelend 
• Overschilderbaar na: ca. 3-4 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Dichtheid

04535 750 ml Extra mat 1,04 g/cm³

04540 2,5 ltr Extra mat 1,04 g/cm³

04547 750 ml Glans 1,06 g/cm³

04548 2,5 ltr Glans 1,08 g/cm³

04557 750 ml Zijdeglans 1,03 g/cm³

04558 2,5 ltr Zijdeglans 1,03 g/cm³

04560 10 ltr Zijdeglans 1,03 g/cm³
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Aqua Metallic

Een waterverdunbare metaaleffect lak op acrylaatbasis voor buiten en binnen.
Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer 
goed dekvermogen en probleemloze vloeiing en een goede kantendekking. 
Voor het decoratief aflakken van hout, styropor, ijzer, glasvezel-en raufaserbehang, 
pleister, cement, hobbyartikelen van hard kunststof bijvoorbeeld Resopal, hard PVC, 
bakeliet, enz.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14030302 125 ml Brons 6 stuks

14030300 125 ml Zilver 6 stuks

14030301 125 ml Goud 6 stuks

Aqua Aluminiumlak

Een watergedragen lood- en chromaatvrije 1-componenten deklak op basis van 
polyurethaan gemodificeerde polyesterhars. 
Het product bezit een snelle droging en heeft naast een goede flexibiliteit en hardheid 
een fraai metaaleffect en een perfecte hechting.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14360001 1 L RAL 9006 6 stuks

14360002 2,5 L RAL 9006 2 stuks

14360003 1 L RAL 9007 6 stuks

Aluminiumlak

Een universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette 
alkydharsen. 
Heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast 
te verwerken.
Voor constructiewerkzaamheden, bouw- en onderhoudssector.

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Verpakt per

14020001 1 L RAL 9006 Hoogglans 6 stuks

14020002 1 L RAL 9007 Hoogglans 6 stuks
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Bronslak, blik
Deco Effect
Lak met zeer hoge dekkracht voor het behandelen van behandelde en onbehandelde 
ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en 
diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet 
bestand tegen weersinvloeden.

• Inhoud: 100 ml 
• Doosinhoud: 6 st 
• Verpakking: Blik 
• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Kleur

MOT305008 goud

Goudlak
Jansen Goudlak is een weersbestendige kunstharslak. Het geeft ijzer en staal, maar 
ook hout en spaanplaat, weer een mooi metallic uiterlijk. De lak is hittebestendig 
tot 150 graden Celsius. Toepassing is, na hechtlaag, ook mogelijk op pijpen, 
verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en bijv autovelgen.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Overschilderbaar na: 12-14 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 12 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

00988 125 ml Goud Zijdeglans 1,06 g/cm³

00989 375 ml Goud Zijdeglans 1,06 g/cm³

00990 750 ml Goud Zijdeglans 1,06 g/cm³

Zilverlak
Jansen Zilverlak is een weersbestendige kunstharslak die ijzer en staal, na een goede 
voorbehandeling ook aan hout en spaanplaat, een bijzondere ‘metallic glans’ geeft. 
Tevens kan deze zilverlak bijvoorbeeld worden toegepast, nadat een hechtprimer is 
aangebracht, op pijpen, verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en autovelgen. Deze 
zilververf is geschikt voor binnen en buiten. Hittebestendig tot ca. 150 graden Celsius.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

00878 125 ml Ral ± 9006 Zijdeglans 1,1 g/cm³

00880 375 ml Ral ± 9006 Zijdeglans 1,1 g/cm³

00885 750 ml Ral ± 9006 Zijdeglans 1,1 g/cm³
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Aluminiumlak

Südwest Aluminiumlak is een oplosmiddelhoudende effectlak. Deze lak is bijzonder 
geschikt als bijv. aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, ijzerconstructies, 
etc. De Südwest Aluminiumlak is hittebestendig tot  ca. 200 graden Celsius zonder 
optische veranderingen. De lak is hittebestendig tot 600 graden Celsius, echter 
kunnen er dan lichte optische veranderingen optreden en kan er sprake zijn van 
verminderde slijtvastheid.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Hittebestendig 
• Overschilderbaar na: 8-10 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Buiten 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

04300 750 ml Aluminium Zijdeglans 0,88 g/cm³

Aqua Alu-Effectlak

Südwest Aqua Alu-Effectlak is een watergedragen effectlak. Deze lak is geschikt als 
bijv. aluminium verf op wanden of als aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, 
ijzerconstructies, etc. De lak kan zowel binnen als buiten worden toegepast en heeft 
als bijzondere eigenschap dat deze buiten niet afgewerkt hoeft te worden. De Südwest 
Aqua Alu-Effectlak is goed krasvast, geeft geen zwarte strepen indien de lak in contact 
komt met de huid.
Hittebestendig tot ca. 200 graden Celsius.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Krasvast 
• Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

04265 750 ml Ral ± 9006 Zijdeglans 1,097 g/cm³

04266 750 ml Ral ± 9007 Zijdeglans 1,097 g/cm³

04248 2,5 ltr 8320 Zijdeglans 1,097 g/cm³

04250 2,5 ltr Ral ± 9006 Zijdeglans 1,097 g/cm³
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Glutfest

Jaeger Glutfest is een hoog-hittebestendige lak, zeer geschikt voor stalen delen die aan 
een hoog temperatuurverschil worden blootgesteld zoals o.a. verwarmingsinstallaties, 
BBQ, buizen en uitlaten. Zelfs bij plotselinge sterke afkoeling volgt geen onthechting. 
Beschermt tegen roest zonder schade lood- en chromaatverbindingen.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: 10 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

06988 375 ml Zwart Mat 1,4 kg/ltr

06989 750 ml Zwart Mat 1,4 kg/ltr

Metaal Konserveringslak

Jansen Metaal Konserveringslak is een transparante, glanzende bescherming voor o.a. 
aluminium, koper, messing, chroom, zilver en brons. De Jansen Metaal Konserveringslak 
is volledig kleurloos en heeft de volgende eigenschappen: een goede hechting, vergeelt 
niet en is hittebestendig tot 80 graden Celsius.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Niet vergelend 
• Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 400 ml per m² 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

01025 375 ml Transparant Glans 0,95 g/cm³

01030 750 ml Transparant Glans 0,95 g/cm³

Radiatorenlak

Jansen Radiatorenlak is een glanzende, goed dekkende en sneldrogend witte 
aflak voor radiatoren en/of gesloten verwarmingssystemen. Deze alkydharslak is 
vergelingbestendig tot ca. 120°C en hittebestendig tot ca. 180°C.

• Eigenschappen: Hittebestendig 
• Verbruik: ca. 6 - 8 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

00675 750 ml Wit Hoogglans 1,1-1,3 g/cm³
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Naturel finish

Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag van projectkwaliteit op 
polyurethaanbasis. 
Beschermt de wand en geeft deze een ultra matte uitstraling. 
Geschikt voor wanden die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, etc. alsmede als 
afwerking van minerale ondergronden, zoals vloeren en wanden met betonlook. 
Ook te gebruiken als afwerklaag voor vloeren en wanden in een donkere kleur.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505635 750 ml Ultra mat 6 stuks

28505636 2,5 L Ultra mat 4 stuks

Mineral finish

Trae-Lyx Mineral Finish 2K is een ultra matte watergedragen 2-componenten coating 
op basis van polyurethaan voor alle minerale ondergronden. Wordt toegepast voor 
de duurzame afwerking van minerale ondergronden en is nagenoeg onzichtbaar 
waardoor de ondergrond zijn originele kleur en matheid behoudt.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505637 1 L Ultra mat 6 stuks

28505638 2,5 L Ultra mat 1 stuk

Jachtlak

Klassiek gestookte blanke jachtlak met een hoge bolle glans op basis van natuurlijke 
grondstoffen. 
Heeft een zeer goed glansbehoud, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een 
hoge krasvastheid en is zeer elastisch.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

18005003 500 ml Hoogglans 6 stuks

18005010 1 L Hoogglans 6 stuks
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Parketlak

Een waterverdunbare, 1-componenten parketlak op polyurethaan basis. 
Sneldrogend en geeft een strakke vloeiing, is licht chemicaliënbestendig en door de 
hoge slijt- en krasvastheid geschikt voor intensieve belasting. 
De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een neutraal en een egaal 
uiterlijk.
Voor toepassing op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten. 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505075 750 ml Ultra-mat 6 stuks

28505080 2,5 L Ultra-mat 4 stuks

TRM7 750 ml Mat 6 stuks

TRM2 2,5 L Mat 4 stuks

TRS7 750 ml Zijdeglans 6 stuks

TRS2 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

TRS10 10 L Zijdeglans 1 stuk

TRGL7 750 ml Hoogglans 6 stuks

TRGL2 2,5 L Hoogglans 4 stuks

Pu-siegel

Kleurloze, vrijwel niet vergelende lak, droogt snel en is heel makkelijk te verwerken. 
Slijtvast en toch elastisch. 
Binnen en buiten te gebruiken, voor alle houtsoorten. 
Geschikt voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, 
houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten 
waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

14100001 500 ml Mat 6 stuks

14100002 1 L Mat 6 stuks

14100003 2,5 L Mat 4 stuks

14100004 500 ml Zijdeglans 6 stuks

14100005 1 L Zijdeglans 6 stuks

14100006 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

14100007 500 ml Hoogglans 6 stuks

14100008 1 L Hoogglans 6 stuks

14100009 2,5 L Hoogglans 4 stuks
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Vloerlak

Een waterverdunbare, sneldrogende één-componentenlak op basis van een 
polyurethaan dispersie voor gebruik binnen bij zachtere houtsoorten zoals grenen en 
vuren. 
Vrijwel reukloos en niet vergelend. 
Na doorharding zeer slijt- en stootvast, blijvend elastisch en bestand tegen de 
gebruikelijke huishoudchemicaliën. 
De vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

TRVLOERM7 750 ml Mat 6 stuks

TRVLOERM2 2,5 L Mat 4 stuks

TRVLOERS7 750 ml Zijdeglans 6 stuks

TRVLOERS2 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

Projectlak

Een watergedragen 2-componenten polyurethaan parketlak speciaal ontwikkeld voor 
houten vloeren die zeer intensief belast worden. 
De lak heeft een optimale slijtvastheid, krasvastheid en chemicaliën bestendigheid. 
Niet vergelend, reukarm, sneldrogend en licht te verwerken. 
Geschikt voor lichte, donkere en gekleurde vloeren.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

TRPJM7 750 ml Mat 6 stuks

TRPJM2 2,5 L Mat 4 stuks

TRPJ7 750 ml Zijdeglans 6 stuks

TRPJ2 2,5 L Zijdeglans 4 stuks

TRPJ10 10 L Zijdeglans 1 stuk
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Naturel

Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op 
polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte onbehandelde uitstraling geeft. 
Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en 
meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve 
belasting. 
Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend. 
De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, 
schoenstrepen en (micro-) krassen. 
Bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten. 
Kan op donkere houtsoorten, wanneer deze in dikke lagen wordt aangebracht, een 
witte waas geven.
Voor donkere houtsoorten wordt TRAE LYX Naturel Extreme aanbevolen.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

TRNAT7 750 ml Ultra mat 6 stuks

TRNAT2 2,5 L Ultra mat 4 stuks

TRNAT5 5 L Ultra mat 1 stuk

TRNAT10 10 L Ultra mat 1 stuk

Project Meubellak

Een nieuwe generatie 1K lak, die uitblinkt door zijn uitmuntende slijtvastheid, 
huidvet- en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is de 
Trae Lyx Project Meubellak uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van onder andere 
meubels, deuren en diverse betimmeringen. De lak is blank en glashelder. Door de 
unieke samenstelling verandert het de kleur en de uitstraling van het behandelde 
hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project Meubellak is vrijwel reukloos en bevat praktisch 
geen oplosmiddelen. Trae Lyx Project Meubellak vervangt de Trae Lyx Meubellak, en is 
daarbij nu ook leverbaar in glansgraad Ultra mat.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28507004 250 ml Mat 6 stuks

TRMEUBM7 750 ml Mat 6 stuks

28507024 250 ml Hoogglans 6 stuks

TRMEUBS7 750 ml Zijdeglans 6 stuks
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Trappenlak

Een waterverdunbare, 2-componenten polyurethaanlak met een zeer hoge slijt- en 
krasvastheid. Is tevens chemicaliënbestendig.
Speciaal ontwikkeld voor toepassing op houten trappen, welke intensief belast 
worden. Leverbaar in mat en zijdeglans. 
 
Er is ook een antislipversie voor extra stroefheid, ook bij vochtige omstandigheden. 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Antislip Verpakt per

28505655 750 ml Mat Nee 6 stuks

28505656 750 ml Mat Ja 6 stuks

28505657 750 ml Zijdeglans Nee 6 stuks

28505658 750 ml Zijdeglans Ja 6 stuks

Naturel extreme

Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op 
polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte geoliede uitstraling geeft. 
Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en 
meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve 
belasting. 
Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend.
De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, opglansstrepen, 
huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen. 
Is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28505625 750 ml Ultra mat 6 stuks

28505626 2,5 L Ultra mat 4 stuks

28505627 5 L Ultra mat 1 stuk
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Vista Aqua Invisible 5.0

Vista Aqua Invisible 5.0 is een waterverdunbare, twee-componenten polyurethaan 
parketlak. Het zeer matte uiterlijk geeft de vloer een natuurlijke, onbehandelde 
uitstraling. Zelfs bij toepassing van meerdere lagen. De lak is ontwikkeld vanuit 
decoratief oogpunt en is geschikt voor normaal belaste vloeren. De Aqua Invisible 5.0 
is zeer geschikt voor houten vloeren (eiken, teak e.d.), trappen, parket, bamboe en 
OSB-platen.

• Applicatie: Kwast en rol 
• Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08400 940 ml 1,04 g/cm³

08401 2,41 ltr 1,04 g/cm³

Project Parketlak

Vista Project Parketlak is een transparante watergedragen 1K parketlak voor intensief 
belaste houten ondergronden zoals vloeren en trappen. 
De Parketlak is zeer slijtvast, heeft een mooie vloeiing en snelle droging.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Zeer slijtvast 
• Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 4 dagen 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid Glansgraad Toepassing

08550 1 ltr 1,05 g/cm³ Extra mat Binnen en buiten

08555 2,5 ltr 1,05 g/cm³ Extra mat Binnen en buiten

08519 1 ltr 1,05 g/cm³ Zijdeglanzend Binnen en buiten

08520 2,5 ltr 1,05 g/cm³ Zijdeglanzend Binnen en buiten

08525 5 ltr 1,05 g/cm³ Zijdeglanzend Binnen en buiten
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Paladur

Südwest Paladur is een oplosmiddelhoudende transparante lak voor op hout. Deze 
lak is makkelijk verwerkbaar, slijtvast en makkelijk te onderhouden. Südwest Paladur 
wordt o.a gebruikt voor het behandelen van parketvloeren, meubelen en trappen. De 
Paladur extra mat is alleen binnen toepasbaar.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Makkelijk verwerkbaar 
• Overschilderbaar na: 6 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

03245. 750 ml Transparant Extra mat 1,06 g/cm³

03255. 2,5 ltr Transparant Extra mat 1,06 g/cm³

03185 750 ml Transparant Hoogglans 1,06 g/cm³

03205 375 ml Transparant Zijdeglans 1,06 g/cm³

03215 750 ml Transparant Zijdeglans 1,06 g/cm³

03225 2,5 ltr Transparant Zijdeglans 1,06 g/cm³

Project Meubellak

Vista Project Meubellak is een transparante, watergedragen 1K meubellak om een 
kwalitatief hoogwaardig houtoppervlak op meubels en tafelbladen te verkrijgen. 
Tevens is deze meubellak toe te passen als wandafwerking over witte en licht 
gekleurde muurverven.  De Vista Project Meubellak is bestand tegen huidvetten.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Bestand tegen huidvetten 
• Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 10 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 1 dag 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Dichtheid

08570 1 ltr Extra mat 1,05 g/cm³

08575 5 ltr Extra mat 1,05 g/cm³

08581 1 ltr Zijdeglanzend 1,05 g/cm³
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Hardwax blank

Hardwaxolie met harde was is een hoogwaardig product gebaseerd op natuurlijke 
grondstoffen voor de afwerking van onbehandelde houten en kurken oppervlakken. 
Eenvoudig aan te brengen. 
Geeft de vloer een mooie zijdeglanzende afwerking.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28600010 750 ml Zijdeglans 3 stuks

28600015 2,5 L Zijdeglans 1 stuk

Naturel olie

Een milieuvriendelijke impregneerolie voor parket, houten vloeren en meubelen.
Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandeld parket en planken vloeren. 
Het hout behoudt zijn natuurlijke, onbehandelde uitstraling. 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28601040 750 ml Mat 3 stuks

Parketolie

Een impregnerende, beschermende en voedende olie op lijnolie basis voor binnen op 
onbehandelde kurkvloeren, houten vloeren en parket. 
Oplosmiddelarm en daarom speciaal toepasbaar op plaatsen waar onvoldoende 
geventileerd kan worden. 
Vuil en waterafstotend. 
TRAE LYX AQUA PARKETOLIE is het watergedragen milieuvriendelijke alternatief voor 
de parketolie op lijnolie basis.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28602050 750 ml Zijdeglans 3 stuks

28602005 2,5 L Zijdeglans 1 stuk
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Hardwax pro color
Olie

Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, 
natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. 
Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.
Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren .
Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Verpakt per

28600220 750 ml Wit Mat 3 stuks

28600222 750 ml Oud Grijs Mat 3 stuks

Hardwax pro naturel
Olie
Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, 
natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. 
Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.
Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.
Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Verpakt per

28600030 750 ml Wit Mat 3 stuks

Hardwax pro blank
Olie
Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, 
natuurlijke kleur en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. 
Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op. 
Het hout kleurt nauwelijks op en behoudt zijn natuurlijke kleur.
Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren. 
Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

28600020 750 ml Mat 3 stuks

28600025 2,5 L Mat 1 stuk
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Raw Wood Effect Oil 
voor donkere houtsoorten
Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals 
vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg 
onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil 
is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBt-
gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en 
speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt 
en oxim (GIScode O10).
 
Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van lichte houtsoorten.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

28602605 250 ml 6 stuks

28602610 750 ml 3 stuks

28602615 2,5 L 2 stuks

Raw Wood Effect Oil 
voor lichte houtsoorten
Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals 
vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg 
onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil 
is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBt-
gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en 
speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt 
en oxim (GIScode O10).
 
Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van donkere houtsoorten.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

28602505 250 ml 6 stuks

28602510 750 ml 3 stuks

28602515 2,5 L 2 stuks
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Zakje waterbeits

Waterbeits in poedervorm is een lichtechte waterbeits om nieuw of kaalgeschuurd 
hout intensief te kleuren, waarbij de karakteristieke tekening van het hout bewaard 
blijft. In diverse kleuren en houttinten.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

48615136 12 gr Mahonie 10 stuks

48615149 5 gr Licht Mahonie 10 stuks

48615150 12 gr Donker Mahonie 10 stuks

48615142 5 gr Donker Grijs 10 stuks

48615143 5 gr Licht Eiken 10 stuks

48615144 5 gr Midden Eiken 10 stuks

48615145 12 gr Donker Eiken 10 stuks

48615146 5 gr Licht Noten 10 stuks

48615148 12 gr Donker Noten 10 stuks

48615151 5 gr Kersen 10 stuks

48615152 5 gr Peren 10 stuks

48615153 5 gr Teak 10 stuks

48615154 12 gr Zwart 10 stuks

Kleurbeits
Een gebruiksklare, lichtechte, eenvoudig te verwerken en 
goed poriënvullende waterbeits voor het beitsen van zachte 
en harde houtsoorten binnen. 
Na droging met iedere watergedragen, transparante lak overschilderbaar.
Alleen geschikt voor nieuw of kaal geschuurd hout.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

TRVL2520 1 L Kleurloos 6 stuks

TRVL2521 1 L Grenen 6 stuks

TRVL2522 1 L Kersen 6 stuks

TRVL2523 1 L Eiken 6 stuks

TRVL2524 1 L Lichtgrijs 6 stuks

TRVL2525 1 L Midden Eiken 6 stuks

TRVL2526 1 L Goudteak 6 stuks

TRVL2527 1 L Noten 6 stuks

TRVL2528 1 L Teak 6 stuks

TRVL2529 1 L Mahonie 6 stuks

TRVL2530 1 L Donker Noten 6 stuks

TRVL2531 1 L Zwart 6 stuks

TRVL2532 1 L Licht Eiken 6 stuks

TRVL2533 1 L Beuken 6 stuks

TRVL2534 1 L Donker Eiken 6 stuks

TRVL2535 1 L Midden Noten 6 stuks

TRVL2537 1 L Wit 6 stuks

TRVL2538 1 L Koloniaal 6 stuks

TRVL2539 1 L Vergrijsd Eiken 6 stuks

TRVL2540 1 L Donker Grijs 6 stuks
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Timbercote
Buitenlak
Een transparante hoogglanzende houtbescherming op basis van gemodificeerde 
alkydharsen bestemt voor verwerking buiten op alle houtsoorten. 
Duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en 
gemicroniseerde pigmenten.
Kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met 
Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans.

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Verpakt per

14120001 1 L Teak 6 stuks

14120002 1 L Mahonie 6 stuks

14120003 1 L Licht-Eiken 6 stuks

14120004 1 L Donker-Eiken 6 stuks

14120005 1 L Grenen 6 stuks

14120007 1 L Licht-Grenen 6 stuks

14120008 1 L Noten 6 stuks

14120027 1 L Transparant Zijdeglans 6 stuks

14120030 1 L Transparant Hoogglans 6 stuks

14120040 2,5 L Transparant Hoogglans 2 stuks

Dekkende buitenbeits
Gouden Garantie
Een gesiliconiseerde dekkende en vochtregulerende beits. 
Een kwalitatief hoogwaardige dekkende beits voor binnen- en buitentoepassing. 
Geschikt voor diverse houtsoorten.

Art. Nr. Inhoud Basis Verpakt per

52530101 700 ml 70/30 6 stuks

53630004 500 ml BL-N 6 stuks

53630008 1 L BL-N 6 stuks

53630012 2,5 L BL-N 4 stuks

53630024 500 ml BZ-N 6 stuks

53630028 1 L BZ-N 6 stuks

53630030 2,5 L BZ-N 4 stuks

Vloerpolish

Een met waterverdunbare, moderne zelfglanswas met een groot vullend, vuilafstotend 
en beschermend vermogen. 
Zeer snel droog en beschermt de ondergrond met een harde, waterbestendige laag.
Na droging bestand tegen water en zeep, maar niet tegen alkalische huishoudreinigers 
(met bijv. ammonia).

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Verpakt per

TRP1 1 L Hoogglans 6 stuks
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Olie en wax floor cleaner

Een volledig biologisch afbreekbare oppervlaktereiniger voor het regelmatig reinigen 
van oppervlakken die met olie of was behandeld zijn. 
Krachtig, huidvriendelijk, zuinig in gebruik en heeft een aangename frisse geur.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

28600310 1 L 6 stuks

Onderhoudsmiddel naturel

Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor met Trae-Lyx Naturel 
gelakte vloeren. 
In één behandeling wordt de vloer gereinigd en behoudt de vloer zijn natuurlijke 
uitstraling. 
Tast de lak niet aan en laat geen glans achter op de lak. 
Geschikt voor alle matte Trae-lyx lakken.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

TRONDERHOUDNAT 1 L 6 stuks

Onderhoudsmiddel

Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren.
In één behandeling wordt de vloer gereinigd en van een nieuwe vuilafstotende 
beschermlaag voorzien. 
Ook te gebruiken op vloeren die na het lakken zijn afgewerkt met vloerpolish zonder 
deze aan te tasten, hetgeen andere alkalische reinigingsmiddelen wel zouden doen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

TRONDERHOUD 1 L 6 stuks
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Antislip pasta

Verleent watergedragen parket- en projectlakken een ruw oppervlak, ten einde extra 
slipweerstand te verkrijgen. 
Waterverdunbaar, geeft een nagenoeg transparant resultaat, zodat het ook op donkere 
hout-en kurksoorten kan worden toegepast. 
Het bereikte effect is enigszins afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte.
Geschikt voor normale omstandigheden.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

TRASLIP300 300 gr 1 stuk

Universele Verharder  
voor 2K-lakken
Een universele verharder geschikt voor de 2-componenten lakken: 
Trae-lyx Naturel 2K, 
Trae-lyx Naturel Extreme 2K, 
Trae-lyx Naturel Finish 2K en 
Trae-lyx Projectlak 2K.
In handige pouches van 50 ml voor de 750 ml verpakkingen, 175 ml voor de 2,5 
ltr. verpakkingen en 350 ml pouche voor de 5 ltr. verpakkingen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

28505210 50 ml 1 stuk
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Primer, spuitbus

Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde 
ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een 
zeer hoge dek- en vulkracht, een goede corrosiewering, is zowel nat als droog goed 
schuurbaar (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Deco 
Paint Primer is verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 
100 ml.

• Glansgraad: mat 
• Basis: nitro-cellulose bindmiddel 

Art. Nr. Inhoud Kleur Doosinhoud

MOT01611 400 ml wit 6 st

MOT01612 400 ml grijs 6 st

Hechtprimer voor kunststoffen

Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde 
ondergronden van vele soorten kunststof. MoTip Hechtprimer voor Kunststoffen heeft 
een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen.

Art. Nr. Inhoud Kleur Basis Doosinhoud

MOT04063 400 ml transparant polyolefine hars 6 st

Primer, spuitbus

Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde 
ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer 
hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, 
zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. 
MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren, grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 
500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

• Basis: nitro-cellulose bindmiddel 

Art. Nr. Inhoud Kleur Doosinhoud

MOT04056 500 ml wit 6 st

MOT04055 500 ml rood 6 st

MOT04054 500 ml grijs 6 st

MOT04052 500 ml zwart 6 st
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Blanke lak

Sneldrogende acrylaat lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde 
en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse 
soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende 
hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, 
chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in spuitbussen van 
500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

• Kleur: transparant 
• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Doosinhoud

MOT04009 500 ml hoogglans 6 st

Lakspray wit
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen 
van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse 
soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. 
De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-
bestendig. MoTip Lak Wit is verkrijgbaar in een hoogglans en een matte kwaliteit in 
spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

• Kleur: wit 
• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Doosinhoud

MOT04002 500 ml mat 6 st

MOT04004 500 ml hoogglans 6 st

Lakspray zwart
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen 
van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse 
soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. 
De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-
bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een 
matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

• Kleur: zwart 
• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Doosinhoud

MOT04006 500 ml mat 6 st

MOT04001 500 ml zijdeglans 6 st

MOT04005 500 ml hoogglans 6 st
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Hittebestendige lak
Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde 
ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen 
benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar 
in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800ºC: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, 
grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300ºC: rood.

• Inhoud: 400 ml 
• Glansgraad: mat 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur Basis

MOT04036 wit siliconenhars

MOT04032 zilver polyesterhars

MOT04030 donker antraciet siliconenhars

MOT04037 antraciet siliconenhars

MOT04031 zwart siliconenhars

Fluorescerende lak
Decoratieve, fluorescerende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen 
van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen 
en diverse soorten kunststof. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met 
MoTip Primer wit. MoTip Fluorescerende Lak is verkrijgbaar in 5 kleuren, rood-oranje, 
roze, geel, groen en blauw.

• Inhoud: 400 ml 
• Glansgraad: mat 
• Basis: nitro-cellulose bindmiddel 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur

MOT04020 fluo oranje-rood

MOT04021 fluo roze

MOT04022 fluo geel

MOT04023 fluo groen

Hamerslag lak
Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en 
onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse 
soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkracht, is krasvast en stootvast en is 
bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. 
MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, zilver, grijs, goud en 
antraciet.

• Inhoud: 400 ml 
• Glansgraad: zijdeglans 
• Basis: alkydhars 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur

MOT04014 grijs

MOT04017 antraciet
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Radiatorlak
Lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor het verfraaien en herstellen van radiatoren en 
verwarmingsbuizen. De lak is bestand tegen warmte en schoonmaakmiddelen en heeft 
een duurzame kleur en een duurzame glans. De lak heeft een goede corrosiewerende 
werking en is krasvast en stootvast. MoTip Radiatorlak is verkrijgbaar in vijf kleuren.

• Inhoud: 400 ml 
• Glansgraad: hoogglans 
• Basis: alkydhars 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur

MOT04077 wit

MOT04078 gebroken wit

Metallic lak
Sneldrogende acrylaat  lak met uitstekende hechting voor het behandelen van 
behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse 
soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een 
optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar 
in acht kleuren: groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.

• Inhoud: 400 ml 
• Glansgraad: metallic 
• Basis: nitro-cellulose bindmiddel 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur

MOT04046 zilver

MOT04047 goud

MOT04049 zwart

Velgenlak
Sneldrogende acrylaat lak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde 
en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wieldoppen. De lak heeft een 
goede dekkracht, een uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid. De lak 
is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, lichtecht en UV-bestendig 
en is slijtvast en krasvast. MoTip Velgenlak is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, 
goud, zwart (hoogglans en mat) en steel wheel in spuitbussen van 500 ml en 150 ml 
en in een lakstift van 12 ml.

• Inhoud: 500 ml 
• Basis: acrylaathars 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur Glansgraad

MOT04007 zilver hoogglans
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Alu-zinkspray

Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het 
behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende 
kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, 
chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250ºC.

Art. Nr. Inhoud Kleur Basis Doosinhoud

MOT04059 400 ml alu-zink epoxy-ester 6 st

Zinkspray

Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen 
van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische 
corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en 
weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350ºC.

Art. Nr. Inhoud Kleur Basis Doosinhoud

MOT04061 400 ml zink epoxy-ester 6 st
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RAL industrial lak
Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het 
behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, 
glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, 
is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand 
tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

• Inhoud: 400 ml 
• Basis: acrylaathars 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. RAL Kleur Glansgraad
MOT07056 1013 parelwit hoogglans
MOT07045 9001 crèmewit hoogglans
MOT07046 9002 grijswit hoogglans
MOT07042 9003 signaalwit hoogglans
MOT07040 9010 zuiverwit hoogglans
MOT07037 9016 verkeerswit hoogglans
MOT07057 1014 ivoorkleurig hoogglans
MOT07062 1015 licht ivoorkleurig hoogglans
MOT07069 1003 signaalgeel hoogglans
MOT07072 1004 goudgeel hoogglans
MOT07076 1007 narcissengeel hoogglans
MOT07003 1016 zwavelgeel hoogglans
MOT07063 1018 zinkgeel hoogglans
MOT07074 1021 koolzaadgeel hoogglans
MOT07071 1023 verkeersgeel hoogglans
MOT07078 2000 geeloranje hoogglans
MOT07086 2002 vermiljoen hoogglans
MOT07079 2003 pasteloranje hoogglans
MOT07007 2004 zuiver oranje hoogglans
MOT07082 2009 verkeersoranje hoogglans
MOT07090 3000 vuurrood hoogglans
MOT07102 3001 signaalrood hoogglans
MOT07096 3002 karmijnrood hoogglans
MOT07100 3003 robijnrood hoogglans
MOT07088 3020 verkeersrood hoogglans
MOT07106 3004 purperrood hoogglans
MOT07091 3015 lichtroze hoogglans
MOT07112 4006 verkeerspurper hoogglans
MOT07006 5002 ultramarijnblauw hoogglans
MOT07134 5005 signaalblauw hoogglans
MOT07168 5008 grijsblauw hoogglans
MOT07135 5009 azuurblauw hoogglans
MOT07004 5010 gentiaanblauw hoogglans
MOT07005 5011 staalblauw hoogglans
MOT07014 5012 lichtblauw hoogglans
MOT07002 5013 kobaltblauw hoogglans
MOT07012 5015 hemelsblauw hoogglans
MOT07009 5017 verkeersblauw hoogglans
MOT07121 6002 loofgroen hoogglans
MOT07128 6005 mosgroen hoogglans
MOT07123 6009 dennengroen hoogglans

vervolgd...
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Industrial blanke lak

Sneldrogende blanke lak voor professioneel gebruik met goede vulkracht, uitstekende hechting 
en vloeiing. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, 
metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. De blanke lak 
heeft een duurzame glans en is krasvast en stootvast. MoTip Industrial Blanke Lak is bestand 
tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

Art. Nr. Inhoud Kleur Basis Doosinhoud

MOT07242 400 ml transparant acrylaathars 6 st

Art. Nr. RAL Kleur Glansgraad
MOT07124 6011 resedagroen hoogglans
MOT07142 6014 geel olijfgroen hoogglans
MOT07013 6016 turkooisgroen hoogglans
MOT07127 6018 geelgroen hoogglans
MOT07120 6024 verkeersgroen hoogglans
MOT07145 6029 mintgroen hoogglans
MOT07026 7001 zilvergrijs hoogglans
MOT07015 7004 signaalgrijs hoogglans
MOT07167 7005 muisgrijs hoogglans
MOT07019 7011 ijzergrijs hoogglans
MOT07018 7012 bazaltgrijs hoogglans
MOT07148 7015 leigrijs hoogglans
MOT07020 7016 antracietgrijs hoogglans
MOT07149 7021 zwartgrijs hoogglans
MOT07025 7022 ombergrijs hoogglans
MOT07150 7023 betongrijs hoogglans
MOT07151 7024 grafietgrijs hoogglans
MOT07030 7030 steengrijs hoogglans
MOT07022 7031 blauwgrijs hoogglans
MOT07032 7032 kiezelgrijs hoogglans
MOT07034 7035 lichtgrijs hoogglans
MOT07024 7037 stofgrijs hoogglans
MOT07152 7038 agaatgrijs hoogglans
MOT07039 7039 kwartsgrijs zijdeglans
MOT07153 7040 venstergrijs hoogglans
MOT07028 7042 verkeersgrijs a hoogglans
MOT07027 7043 verkeersgrijs b hoogglans
MOT07029 7044 zijdegrijs hoogglans
MOT07109 8004 koperbruin hoogglans
MOT07113 8011 notenbruin hoogglans
MOT07035 8019 grijsbruin hoogglans
MOT07164 9005 gitzwart zijdeglans
MOT07238 9005 gitzwart mat
MOT07236 9005 gitzwart hoogglans
MOT07224 9006 blank aluminiumkleurig hoogglans
MOT07216 9007 grijs aluminiumkleurig hoogglans
MOT07166 9010 zuiverwit mat
MOT07158 9011 grafietzwart hoogglans
MOT07159 9017 verkeerszwart zijdeglans

vervolg van vorige pagina
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Lakspray

Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen 
van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en 
diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede 
corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en 
Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 
150 ml en een kwastblik van 100 ml.

• Basis: alkydhars 
• Doosinhoud: 6 stuks

Art. Nr. RAL Kleur Inhoud Glansgraad

MOT01650 9010 zuiver wit 400 ml mat

MOT01627 9016 verkeerswit 400 ml hoogglans

MOT01695 9001 cremewit 400 ml hoogglans

MOT01600 9010 zuiver wit 400 ml hoogglans

MOT01609 1013 parelwit 400 ml hoogglans

MOT01610 1015 helder ivoor 400 ml hoogglans

MOT01621 1004 goudgeel 400 ml hoogglans

MOT01679 1021 koolzaadgeel 400 ml hoogglans

MOT01677 2003 pasteloranje 400 ml hoogglans

MOT01605 2004 oranje 400 ml hoogglans

MOT01628 3000 vuurrood 400 ml hoogglans

MOT01640 3002 karmijnrood 400 ml hoogglans

MOT01658 3000 vuurrood 400 ml mat

MOT01620 3005 wijnrood 400 ml hoogglans

MOT01642 4005 blauwpaars 400 ml hoogglans

MOT01684 5002 ultramarijnblauw 400 ml hoogglans

MOT01634 5010 gentiaanblauw 400 ml hoogglans

MOT01608 5015 hemelsblauw 400 ml hoogglans

MOT01636 6002 bladgroen 400 ml hoogglans

MOT01633 6009 dennengroen 400 ml hoogglans

MOT01607 6018 geelgroen 400 ml hoogglans

MOT01689 7001 zilvergrijs 400 ml hoogglans

MOT01693 7035 lichtgrijs 400 ml hoogglans

MOT01615 9006 zilver 400 ml hoogglans

MOT01697 9007 aluminiumkleurig 400 ml hoogglans

MOT01694 8017 chocoladebruin 400 ml hoogglans

MOT01601 9005 diep zwart 400 ml mat

MOT01659 9005 diep zwart 400 ml zijdeglans

MOT01602 9005 diep zwart 400 ml hoogglans
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Bronslak, spray
Deco Effect
Lak met zeer hoge dekkracht voor het behandelen van behandelde en onbehandelde 
ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en 
diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet 
bestand tegen weersinvloeden.

• Inhoud: 400 ml 
• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Kleur Doosinhoud

MOT303001 goud 6 st

MOT303003 antiek goud 6 st

Blanke lak

Blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van 
hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. 
De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën 
en weersinvloeden. MoTip Deco Paint Blanke Lak is verkrijgbaar in hoogglans en 
zijdeglans in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

• Kleur: transparant 
• Basis: alkydhars 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Doosinhoud

MOT01603 400 ml hoogglans 6 st

MOT01654 400 ml zijdeglans 6 st

Chroomlak

Decoratieve lak met metallische glans voor het behandelen van behandelde en 
onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse 
soorten kunststof. De lak heeft een zeer hoge dekkracht en een uitstekende hechting. 
Uitermate geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. MoTip Chroomlak is niet 
veegvast en niet bestand tegen weersinvloeden.

• Basis: acrylaathars 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Doosinhoud

MOT04060 400 ml chroom hoogglans 6 st
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Linemarker

Dekkracht van hoge kwaliteit. Heel slijtvast, bestand tegen veelvuldig passeren 
van allerlei voertuigen en machines. Sterk licht- en weerbestendig. Bestand tegen 
petroleum en chemicaliën, sterk vuilafstotend. Speciaal 180° ventiel voor toepassing 
op de grond. De gepatenteerde sproeikop en het spraysysteem verzekeren een 
heldere, precieze en verzorgde markering met minimale lopers. Uiterst gemakkelijk 
te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Sneldrogend. Breed kleurenaanbod, 
inclusief kleuren om correcties aan te brengen. Geschikt voor het gebruik in de 
markeringskar of handmatig met het markeringspistool. Milieuvriendelijk, zonder 
gezondheidsrisico.

• Doosinhoud: 12 st 

Art. Nr. Inhoud Kleur

201714 750 ml wit

Spotmarker fluo

Fluorescerende kleuren met hoge lichtintensiteit (tot 12 maanden zichtbaar). De 
gepatenteerde veiligheidsdop, die met één hand kan bediend worden en een afsluitbare 
vergrendeling bezit, voorkomt ongewild spuiten en gekleurde vingers. Ideaal voor het 
snel, proper en precies markeren van asfalt, beton, baksteen, pleister, hout, aarde 
en vele andere oppervlakken. Dankzij het zelfreinigingsysteem garanderen we het 
volledig leegspuiten van de bus en de spuitkop, 180° spuitkop voor nauwkeurige wand- 
en grondmarkering. Een dekkracht van hoge kwaliteit dankzij een hoge concentratie 
van pigmenten. Speciaal spraysysteem met een uitzonderlijk rendement. Uitstekende 
adhesie, ook op vochtige oppervlakken. Betrouwbaar, zelfs bij vriestemperaturen (tot 
-20°C). Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Gemakkelijk 
te gebruiken, zelfs met handschoenen aan. De veiligheidsdop kan verwijderd worden 
voor gebruik in markeertoestellen. Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico’s.

• Inhoud: 500 ml 
• Glansgraad: hoogglans 
• Doosinhoud: 12 st 

Art. Nr. Kleur

MOT201493 fluo oranje
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Wegenverf-Spray

Vista Wegenverf Spray is een spuitbus waarmee lijnmarkeringen worden aangebracht. 
De Wegenverf Spray van Vista onderscheidt zich door een zeer snelle droging, na 1 uur 
is deze al belastbaar!
Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit en zwart.

• Applicatie: Spuitbus 
• Eigenschappen: Zeer snelle droging 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Verbruik: ca. 25 tot 50 mtr afhankelijk breedte lijn per spuitbus 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07540 750 ml ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07541 750 ml ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07542 750 ml ± Ral 5012 Blauw Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07543 750 ml ± Ral 3000 Rood Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07544 750 ml ± Ral 9005 Zwart Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

Markeringspray (kar)

Sneldrogende markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, 
asfalt en metaal. Markeringspray heeft een zeer hoge dekkracht en een duurzame 
hechting. Markeringspray is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en 
weersinvloeden. MoTip Markeringspray is geschikt voor gebruik in de voor de 
markeringsspray geschikte kar en is verkrijgbaar in zes kleuren.

• Inhoud: 600 ml 
• Doosinhoud: 6 st 

Art. Nr. Kleur

MOT000222 wit

MOT000223 geel
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Lijnmarkeringsmachine
Line master Double Force
In de Line Master Double Force kunt u 2 spuitbussen in tandemopstelling plaatsen.
Hiermee wordt voorkomen dat u twee keer dezelfde lijn moet trekken om de gewens-
te dekking te krijgen.

Art. Nr. Verpakt per

14080103 1 stuk

Lijnmarkering
Professioneel verfmarkeringssysteem voor buiten.
De markeringsverf van hoge kwaliteit, alsmede de uitgekiende applicator, zorgen voor 
een slijtvaste, scherpe, heldere en duurzame lijn. 
Bevat geen CFK’s, geen chloorhoudende oplosmiddelen en geen lood.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14080003. 750 ml Wit 6 stuks

14080004. 750 ml Geel 6 stuks

14080005. 750 ml Blauw 6 stuks

14080007. 750 ml Rood 6 stuks

14080008. 750 ml Groen 6 stuks

Wegenverf-Spray 2K PU
Vista 2K PU Wegenverf-Spray is een twee-componenten polyurethaan wegenverf 
voor o.a. belijningen van parkingplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en 
luchthavens, welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is.
Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit.

• Applicatie: Spuitbus 
• Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid 
• Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07660 500 ml ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,49 g/cm³

07661 500 ml ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,49 g/cm³
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Navulbare spuitbus

Deze navulbare spuitbus die reeds drijfgassen en specifieke componenten bevat, 
kan gevuld worden met solventgedragen base-coats (400ml bus = 100 ml base-coat, 
150ml bus = 37 ml base-coat). De gespecialiseerde dealer van de toegevoegde verf is 
verantwoordelijk voor het eindresultaat. Kleinere kleurnuances zijn niet volledig uit te 
sluiten. Controleer de compatibiliteit en test de spuitbus uit voor gebruik

Art. Nr. Inhoud Doosinhoud

MOT570704 275 ml 12 st

Cleanjector

Door gebruik te maken van de CleanJector blijft er geen verfresidu achter in de pomp 
en vermijdt u dat u nadien de pomp helemaal moet schoonmaken. Uw voordeel: het 
vulproces is korter, u verwisselt sneller van verf, geen gebruik van solventen. De 
CleanJector is een wegwerponderdeel gemaakt van plastiek. Het bestaat uit twee 
componenten.

Art. Nr. Verpakking Doosinhoud

M225031 los 72 st

Handspuitpistool voor  
lijnmarkeringssprays

Handpistool geschikt voor lijnmarkeringsspuitbussen van 500, 600 en 750 ml.
Voor het handmatig spuiten van bijv. sjablonen of afgeplakte lijnen.

Art. Nr. Verpakt per

14080102. 1 stuk
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Binnenrenovatieverf
Top 8
• Matte isolerende alkydverf voor binnenwerken*, oplosmiddelhoudend
• Eigenschappen : Wit, spanningsloos, uitstekende vlekkenisolatie, hoge dampdiffusie
• Binnenwerken*, nieuwbouw en renovatie (nicotine, roet en droge waterkringen)
• Aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag op droge en draagkrachtige onder-

gronden zoals pleisterwerk en afgeleiden van pleister, gipsplaten, gipskartonplaten, 
cement, beton en mortel. Ook op oude verflagen, veegvast, kalkverf.

• Montana Top 8 is bijzonder geschikt voor plafonds
• *Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddel-

houdende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere 
situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd

• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Oplosmiddelhoudend 

Art. Nr. Inhoud Pallet

80113050 5 L 80 stuks

80113125 12,5 L 32 stuks

Isolerende verf
Top Renov Mat
• Matte, watergedragen isolerende verf
• Eigenschappen : Wit, spanningsloos, onverzeepbaar en reukarm
• Voor binnen op vervuilde ondergronden
• Aanbrengen op droge en draagkrachtige ondergronden
• Dekkracht vanaf de eerste laag (kationisch) en overschilderbaar na 4 - 5 uren
• Natte schuurweerstand klasse 1
• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Pallet

130478 4 L 80 stuks

130418 12,5 L 33 stuks
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Isolerende verf
Top Isol Confort
LET OP: geijkte witte basis voor pastelkleuren.
• Voor muren en plafonds
• Montana Top Isol Confort isoleert gebruikelijke vlekken met een buitengewone 

finish en is verenigbaar met de meeste mengpasta’s
• Rechtstreeks en zonder voorstrijkmiddel op samenhangende en ontstofte onder-

gronden
• Krijtmat en met een natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
• Blijvend wit zonder buitenlicht
• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen 

Art. Nr. Inhoud Pallet

248281 12,5 L 33 stuks

248280 5 L 80 stuks

248279 1 L 360 stuks

Binnenrenovatieverf
Top Ultra Mat
• Oplosmiddelhoudende matte mutatieverf voor binnen op basis van gepolymeriseerde 

harsen, oplosmiddelrijk
• Eigenschappen : Wit, spanningsloos, mat, snelle verharding, waterdampdoorlaatbaar, 

reukarm bij de verwerking en reukloos na droging, niet vergelend, uitstekende 
isolerend vermogen, goede natte schuurweerstand

• Aanbevolen direct en zonder grondlaag op droge en draagkrachtige ondergronden
• Vanwege zijn snelle verharding en zijn goede schuurweerstand is Montana Top 

Mat Ultra zeer geschikt op wanden en als grondlaag voor het aanbrengen van 
watergedragen eindlagen (zuigkracht regulerend)

• Montana Top Mat Ultra is echter geen isolerende grondlaag
• *Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddel-

houdende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere 
situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd

• Glansgraad: Mat 
• Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Oplosmiddelhoudend 

Art. Nr. Inhoud Pallet

131564 10 L 32 stuks
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Aqualine Wegenverf 380

Vista Aqualine Wegenverf  is een watergedragen wegenverf, ideaal voor het aanbrengen 
van belijning rondom parkeervakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. 
Vlugge droging en hoge slijtvastheid; niet verzepend en een goed dekvermogen. Bij 
uitstek geschikt in binnen situatie.
Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Snelle droging 
• Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 5 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07555 750 ml ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07565 2,5 ltr ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07550 750 ml ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07560 2,5 ltr ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

Vista BO-KH

Vista BO-KH wand- en plafondverf is een oplosmiddelhoudende, isolerende, 
geurneutrale, spanningsvrije, super dekkende, matte binnenmuurverf. Deze 
isolerende verf is geschikt voor het behandelen van plafonds en muren. De BO-KH 
wand en plafondverf heeft een perfecte isolatie bij verontreiniging van bijvoorbeeld 
nicotine, roet en watervlekken.
Kleuren: NCS 0500-N en wit.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Isolerend 
• Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07291 12,5 ltr Wit Zijdeglanzend 1,39 g/cm³
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Wegenverf 2K PU

Vista 2K PU Wegenverf is een twee-componenten polyurethaan wegenverf voor 
snelwegen, parkeerplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en luchthavens, 
welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is. Daarnaast heeft de 
Vista 2K PU Wegenverf een extreem hoge slijtvastheid, is goed reinigbaar en heeft een 
hoog dekvermogen.
Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid 
• Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07650 1,1 kg ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,49 g/cm³

07653 1,1 kg ± Ral 6018 Groen Zijdeglanzend 1,49 g/cm³

07654 3,5 kg ± Ral 9005 Zwart Zijdeglanzend 1,49 g/cm³

07659 3,5 kg ± Ral 9005 Zwart Zijdeglanzend 1,49 g/cm³

Wegenverf 752

Vista Wegenverf Oplosmiddelhoudend, ideaal voor het aanbrengen van o.a. 
parkeervakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. Zeer snelle droging en 
hoge slijtvastheid; niet verzepend en een goed dekvermogen. Ook verkrijgbaar in 
watergedragen variant en in spuitbus.
Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Hoge slijtvastheid 
• Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 5 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

07585 750 ml ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07595 2,5 ltr ± Ral 9010 Wit Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07580. 750 ml ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,4 g/cm³

07590 2,5 ltr ± Ral 1023 Geel Zijdeglanzend 1,4 g/cm³
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Reinigingsmiddel
Soop surface
• Uiterst belangrijk als voorbereiding op ieder Liquisol werk
• Nodig voor de 5 jaar garantie
• Te gebruiken voor alle soorten plastiek, krachtig maar niet agressief

Art. Nr. Inhoud Doos

SOOP1SUR 1 L 10 stuks

Zonwerende verf
4Ever blue
• Liquisol 4Ever Blue is de permanente zonwerende verf die langs de buitenzijde 

wordt aangebracht op polyacryl, polycarbonaat en/of polyester.
• De verf wordt in 2 lagen geschilderd met rol of airless gespoten.
• Liquisol 4Ever Blue geeft bovendien een mooie blauwe schijn aan de binnenzijde en 

houdt de schittering van de zon in de ogen tegen.
• Deze verf is bij het uitdrogen niet kleverig.
• Verbruik: 0,1 L/m².

Art. Nr. Inhoud Doos

4EVE1 1 L 10 stuks

4EVE5 5 L

Zonwerende verf
3Seasons blue
• Liquisol 3Seasons Blue is de tijdelijke zonwerende verf die langs de buitenzijde 

wordt aangebracht op polyacryl-, polycarbonaat- en/of polyesterplaten.
• De verf wordt in 2 lagen aangebracht met rol of airless gespoten.
• Deze verf is verwijderbaar met een waterzeepmengsel + 10% ammoniak. Zo kunt 

u seizoensgebonden de zonnewarmte tegenhouden zonder aan lichtinval in te 
boeten.

• In de lente aanbrengen, tijdens de zomer gebruiken, in de herfst verwijderen.
• Verbruik: 0,1 L/m²

Art. Nr. Inhoud Verpakking

3SEA1 1 L 10 stuks

3SEA5 5 L 75 stuks
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Magneten

Magneten om te gebruiken op een oppervlak behandeld met Magnetic Paint.

Art. Nr. Aantal

MOT135606 6 stuks

Muurverf voor magneten
Magnetic paint
Magnetic Paint is een watergedragen verf voor gebruik binnenshuis, ideaal voor het 
bevestigen van magneten. 
Magnetic Paint biedt heel wat mogelijkheden op diverse gebieden, kan overschilderd 
worden in een kleur naar keuze, passend bij de rest van het interieur, en kan zelfs op 
gebogen oppervlakken gebruikt worden.

• Kleur: grijs 
• Glansgraad: zijdeglans 
• Basis: acrylaat/alkyd (hybride) 

Art. Nr. Inhoud Doosinhoud

MOT120077 500 ml 4 st

MOT120084 1 L 2 st

MOT208973 2,5 L 1 st
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1K Zwembadverf
Vista Zwembadverf is een 1K chloorrubberverf, geschikt voor het beschermen 
en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld beton, 
cementpleister of voorzien van oude chloorrubberverf.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Eenvoudig te verwerken 
• Overschilderbaar na: 18 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 7 m² per ltr 
• Volledig uitgehard na ca.: 12 dagen 

Art. Nr. Inhoud Glansgraad Kleur Dichtheid

05950 2,5 ltr Zijdeglanzend Lichtblauw 1,1 g/cm³

05951 2,5 ltr Zijdeglanzend Blauw 1,1 g/cm³

05952 2,5 ltr Zijdeglanzend Groen 1,1 g/cm³

05953 2,5 ltr Zijdeglanzend Wit 1,1 g/cm³

05954 2,5 ltr Zijdeglanzend Zwart 1,1 g/cm³

Aqua Schoolbordenverf
Een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout 
en metaal. 
Beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt 
op oliebasis (vetkrijt). 
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

14370002 250 ml Zwart 6 stuks

14370000 500 ml Zwart 6 stuks

14370001 1 L Zwart 6 stuks

Aqua Schoolbordenverf
Vista Aqua Schoolbordenverf is een speciale watergedragen lak om schoolborden of 
andere delen die beschreven worden met krijt, te voorzien van een nieuwe laag. De 
schoolbordenverf kan binnen toegepast worden of onder overkapte buitenplaatsen. 
De watergedragen schoolbordenverf heeft de volgende eigenschappen: met alle 
soorten krijt beschrijfbaar (behalve vetkrijt op schoolbordverf), mat, niet reflecterend, 
sneldrogend en goed te reinigen.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Goed te reinigen 
• Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V. 
• Toepassing: Binnen 
• Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Kleur Glansgraad Dichtheid

01216 375 ml Zwart Mat 1,1 g/cm³

01221 750 ml Zwart Mat 1,1 g/cm³
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Universeel mengkleurconcentraat
20 ml

• Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol 
is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf 
kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan 
waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol 
kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te 
doseren en daarom erg besparend.

• Inhoud: 20 ml

Art. Nr. Kleur Doos

MM1 zwart 10 stuks

MM2 omber 10 stuks

MM3 oxyde bruin 10 stuks

MM4 oxyde rood 10 stuks

MM5 oxyde oker 10 stuks

MM6 maisgeel 10 stuks

MM7 kanariegeel 10 stuks

MM8 groen 10 stuks

MM9 blauw 10 stuks

MM10 rood 10 stuks

MM11 violet 10 stuks

MM12 dennegroen 10 stuks

MM13 grasgroen 10 stuks

MM14 oxyde groen 10 stuks

MM15 olijfgroen 10 stuks

MM16 lindengroen 10 stuks

MM17 mosterdgroen 10 stuks

MM18 oranje 10 stuks

MM19 oxyde kameelbruin 10 stuks

MM20 kastanjebruin 10 stuks

MM21 terrabruin 10 stuks

MM22 tabak 10 stuks

MM23 donkerbruin 10 stuks

MM24 steengrijs 10 stuks

MM25 oxyde wit 10 stuks

MM26 echt geel 10 stuks

MM27 echt rood 10 stuks

MM28 echt roos 10 stuks

MM99 meer blauw 10 stuks
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Universeel mengkleurconcentraat
200 ml
• Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol 

is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf 
kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan 
waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol 
kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te 
doseren en daarom erg besparend.

• Inhoud: 200 ml 

Art. Nr. Kleur Doos

MMM1 zwart 10 stuks

MMM2 omber 10 stuks

MMM3 oxyde bruin 10 stuks

MMM4 oxyde rood 10 stuks

MMM5 oxyde oker 10 stuks

MMM6 maisgeel 10 stuks

MMM7 kanariegeel 10 stuks

MMM8 groen 10 stuks

MMM9 blauw 10 stuks

MMM10 rood 10 stuks

MMM11 violet 10 stuks

MMM12 dennegroen 10 stuks

MMM13 grasgroen 10 stuks

MMM14 oxyde groen 10 stuks

MMM15 olijfgroen 10 stuks

MMM16 lindengroen 10 stuks

MMM17 mosterdgroen 10 stuks

MMM18 oranje 10 stuks

MMM19 oxyde kameelbruin 10 stuks

MMM20 kastanjebruin 10 stuks

MMM21 terrabruin 10 stuks

MMM22 tabak 10 stuks

MMM23 donkerbruin 10 stuks

MMM24 steengrijs 10 stuks

MMM25 oxyde wit 10 stuks

MMM26 echt geel 10 stuks

MMM27 echt rood 10 stuks

MMM28 echt roos 10 stuks

MMM29 zwart glans oxyde 10 stuks

MMM30 geel glans oxyde 10 stuks

MMM31 groen glans oxyde 10 stuks

MMM32 blauw glans oxyde 10 stuks

MMM99 meer blauw 10 stuks
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Universeel mengkleurconcentraat
500 ml
• Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol 

is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf 
kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan 
waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol 
kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te 
doseren en daarom erg besparend.

• Inhoud: 500 ml

Art. Nr. Kleur Doos

M1. zwart 20 stuks

M2. omber 20 stuks

M3 oxyde bruin 20 stuks

M4 oxyde rood 20 stuks

M5 oxyde oker 20 stuks

M6 maisgeel 20 stuks

M7 kanariegeel 20 stuks

M8 groen 20 stuks

M9 blauw 20 stuks

M10 rood 20 stuks

M11 violet 20 stuks

M12 dennegroen 20 stuks

M13 grasgroen 20 stuks

M14 oxyde groen 20 stuks

M15 olijfgroen 20 stuks

M16 lindengroen 20 stuks

M17 mosterdgroen 20 stuks

M18 oranje 20 stuks

M19 oxyde kameelbruin 20 stuks

M20 kastanjebruin 20 stuks

M21 terrabruin 20 stuks

M22 tabak 20 stuks

M23 donkerbruin 20 stuks

M24 steengrijs 20 stuks

M25 oxyde wit 20 stuks

M26 echt geel 20 stuks

M27 echt rood 20 stuks

M28 echt roos 20 stuks

M29 zwart glans oxyde 20 stuks

M30 geel glans oxyde 20 stuks

M31 groen glans oxyde 20 stuks

M32 blauw glans oxyde 20 stuks

M99 meer blauw 20 stuks
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Metallic-Effect-Concentraat

• De MIXOL® Metallic-Effect-Concentraten zijn waterige pigmentpasta’s met een 
hoge concentratie goudbrons-, aluminium- en parelmoerpigmenten. Het metallic-
effect heeft het beste resultaat als de MIXOL® Metallic-Concentraten worden 
toegevoegd aan transparante verfmiddelen.

Art. Nr. Inhoud Kleur Doos

MMME1 30 gr metallic goud 10 st

MMME2 20 gr metallic zilver 10 st

MMME3 20 gr metallic koper 10 st

MMMME1 300 gr metallic goud 10 st

MMMME2 200 gr metallic zilver 10 st

MMMME3 200 gr metallic koper 10 st

Kleurconcentraat set 200ml

• Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol 
is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf 
kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan 
waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol 
kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te 
doseren en daarom erg besparend.

Art. Nr. Inhoud

MSET200 12 x 200 ml
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Mengkleur

Vista Universele Mengkleuren zijn hoog geconcentreerde kleurpasta’s voor het 
aankleuren van alle gangbare watergedragen en oplosmiddelhoudende, één- en twee-
componentenverven.
Beschikbaar in de volgende kleuren:   Echtgroen nr. 1, Echtblauw nr. 2, Echtrood nr. 
3, Echtgeel nr. 4, Oxydrood nr. 5, Oxydbruin nr. 6, Groenomber nr. 7, Oxydgeel nr. 8, 
Zwart nr. 9, Oranje nr. 10, Oxydgroen nr. 11, Violet, nr. 12, Goudgeel nr. 13, Oker nr. 14, 
Roodbruin nr. 15.

Art. Nr. Inhoud Kleur Dichtheid

00086 25 ml Nr. 9 Zwart 1,23 g/cm³

00216 250 ml Nr. 7 Ongebr. Omber 1,47 g/cm³

Colorex
Kleurpasta
Een hoog geconcentreerde universele mengkleur met grote kleurkracht voor het op 
kleur brengen van verven en lakken van diverse samenstellingen. 
Door de speciale formulering makkelijk mengbaar.
Met het aantal kleuren in het assortiment is elke tint te bereiken. 
Bevat geen oplosmiddelen, velt niet en zakt niet uit. 
De kleurpigmenten zijn krachtig, zuiver en lichtecht.
Los verkrijgbaar, tevens als showdoos met de diverse kleuren uit het Colorex assor-
timent.

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

20095105 22 ml Zwart 10 stuks

14700001 500 ml Zwart 1 stuk

20095115 22 ml Oxydgeel 10 stuks

14700003 500 ml Oxydgeel 1 stuk

20095125 22 ml Blauw 10 stuks

20095130 22 ml Geel 10 stuks

20095140 22 ml Groen 10 stuks

20095142 22 ml Bruin 10 stuks
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Grip Antislip

GriP AntiSlip badkamerset is een complete set (1,2 m²) waarmee eenvoudig 
een transparante watergedragen 2K PU coating, bijna onzichtbaar, kan worden 
aangebracht in natte ruimten. De Grip AntiSlip set kan bijvoorbeeld worden toepast 
in de douche, in het bad of op de geglazuurde tegels zodat deze ruimten permanent 
slipveilig zijn. De aangebrachte Grip AntiSlip coating is hygiënisch, eenvoudig aan te 
brengen en heeft een officieel certificaat voor Anti-Slip Klasse C volgens DIN 51097. 
De Grip AntiSlip badkamerset wordt veel toegepast in hotels en verzorgingstehuizen. 
Voel je weer veilig en zeker in je badkamer!

Art. Nr. Kleur

07901 Transparant

Whiteboardverf

Whiteboardverf, een 2-componenten watergedragen beschrijfbare coating:
• 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
• Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr. Totale inhoud

WHCO 1 Ltr

Complete set Whiteboardverf

Complete set Whiteboardverf, incl. toebehoren:
• 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
• Roerhout, maatbeker, reinigingsdoek, reinigingsspray en 4 whiteboardstiften
• Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr.

WHSET
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Anti-Siliconen

Vista Anti-Siliconen is een additief voor oplosmiddelhoudende verven en vernissen ter 
voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. 
veroorzaakt door siliconenbesmetting.

• Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08110 75 ml 0,89 g/cm³

Aqua Anti-siliconen

Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld 
als gevolg van het gebruik van siliconen kitten.
Voorkomt kratervorming en vissenogen en geeft een beter resultaat. 
Kan aan vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel 
binnen als buiten. 
Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

14380000 150 ml 12 stuks

14380002 30 ml 1 stuk

Anti-siliconen

Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld 
als gevolg van het gebruik van siliconen kitten.
Voorkomt kratervorming en visogen en geeft een beter resultaat. 
Kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd, 
zowel binnen als buiten.  
Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

14260000 150 ml 12 stuks

14260001 30 ml 1 stuk
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Verdunning V33

Südwest verdunning V33 is een Universele Nitro verdunning. Deze verdunning wordt 
gebruikt voor het verdunnen van o.a. Südwest All-Grund, Vista Zwembadverf en Vista 
Wegenverf 752.

• Toepassing: Binnen en buiten 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

7525 1 ltr 0,87 g/cm³

Verdunning V21
Südwest verdunning V21 is een universele kunstharslakverdunning. Deze verdunning 
wordt o.a. gebruikt voor het verdunnen van Südwest Paladur, Südwest Hamerslaglak 
en Südwest Uni-Grond.

• Toepassing: Binnen en buiten 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

7505 1 ltr 0,84 g/cm³

Aqua Anti-Siliconen

Vista Aqua Anti-Siliconen is een additief voor watergedragen verven en vernissen ter 
voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. 
veroorzaakt door siliconenbesmetting.

• Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08115 75 ml 1 g/cm³
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PICO Kleurenindicator

• Handige kleurindicator om op een simpele en snelle manier een gewenste kleur te 
adviseren.

• De Pico vindt voor elke kleur die hij meet, de dichtstbijliggende kleur uit verschillende 
kleurenwaaiers.

• Compatibel met iPhone en Android.

Art. Nr.

PICO

Kleurwaaier
NCS 1950
De stalen zijn groot genoeg voor presentaties naar klanten toe en om de kleuren te 
beoordelen.
De NCS Index 1950 Original heeft veel voordelen, waaronder:
• Het gemakkelijk communiceren van kleur.
• Beschikt over de 1950 meest gebruikte NCS kleuren.

Art. Nr.

NCS1950
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Ethylalcohol

Een vluchtige, brandbare en kleurloze vloeistof die een sterke kenmerkende geur 
heeft. 
Makkelijk mengbaar in water en is een veelzijdig oplosmiddel.
Niet geschikt voor consumptie! 

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010601210100 1 L 12 stuks

Terpentine Speciale

Geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische lakken en olieverven. 
Ook zeer geschikt voor het ontvetten van metalen. 
Aromaatvrij en reukloos, hierdoor is het een stuk vriendelijker voor mens en milieu. 

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010121250000 0,5 L 12 stuks

1010121210100 1 L 12 stuks

1010120450100 5 L 4 stuks

Terpentine

Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar als verdunningsmiddel voor 
synthetische lakken en olieverven. 
Tevens geschikt voor het reinigen van kwasten en verfrollen of het verwijderen van 
verfvlekken op linoleum en parket. 
Niet geschikt als verdunningsmiddel voor latexverf en acrylverf.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010101250000 0,5 L 12 stuks

1010101210100 1 L 12 stuks

1010100425100 2,5 L 4 stuks

1010100450100 5 L 4 stuks
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Aceton

Geschikt voor het verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde 
verven, bijvoorbeeld het verwijderen van lijm, verf, vet, nagellak en inkt. 
Tevens te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyester.
Niet toepassen op plastic, kunstzijde en chloorvezels. 
Aceton is brandbaar.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010300850000 0,5 L 8 stuks

1010300610100 1 L 6 stuks

1010300450100 5 L 4 stuks

1010300125200 25 L 1 stuk

Gedemineraliseerd water

Gedemineraliseerd water, ook wel gedistilleerd water, demi water, accuwater 
genoemd, is chemisch zuiver water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater 
in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn. 
Uitstekend toepasbaar voor glasbewassing, accu’s, luchtbevochtigers, stoomstrijkijzers 
en vele andere toepassingen. 

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011301210100 1 L 12 stuks

1011300450100 5 L 4 stuks

Petroleum Gedesaromatiseerd

Dit product wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor olielampen maar kan ook 
uitstekend gebruikt worden als ontvetter of als aanmaakvloeistof.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010841210100 1 L 12 stuks
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Lijnolie Gekookt

Een heldere plantaardige, lichtgele, drogende olie geschikt voor het behandelen van 
houten voorwerpen zoals ladders, schuttingen, deuren, hanenbalken enz. 
Ook te gebruiken voor metalen, betonnen vloeren en plavuizen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010940850000 0,5 L 8 stuks

1010940610100 1 L 6 stuks

1010940450100 5 L 4 stuks

Tolueenvrije thinner

Tolueenvrije thinner, vrij van aromaten.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010220125200 25 L 1 stuk

Thinner

Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar. 
Geschikt als verdunningsmiddel voor celluloselakken en voor het reinigen van kwasten 
en verfspuiten.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010201250000 0,5 L 12 stuks

1010201210100 1 L 12 stuks

1010200450100 5 L 4 stuks

1010200125200 25 L 1 stuk
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Methylethylketon

Een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. 
Ook te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en als 
schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.
In een goed geventileerde ruimte gebruiken en bewaren.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010540610100 1 L 6 stuks

1010540450100 5 L 4 stuks

Wasbenzine

Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar. 
Gebruikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven. 
Tevens geschikt voor het reinigen van kwasten en het verwijderen van vetvlekken.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010281250000 0,5 L 12 stuks

1010281210100 1 L 12 stuks

1010280450100 5 L 4 stuks

1010280125200 25 L 1 stuk

Lijnolie Rauw

Natuurproduct met een groot impregnerend vermogen, is goed 
waterbestendig en wordt toegepast als conserveringsmiddel 
voor onder andere hout en allerlei soorten metaal. 
Nadeel kan zijn het vergelen en het donkerder maken van het houtoppervlak. 
Het product kent een bijzonder lange droogtijd die verkort kan worden door toevoegen 
van siccatief en oplosmiddel of door de olie te koken. (Zie gekookte lijnolie)
Het is te verdunnen met Aromaatvrije Verfverdunner of terpentine. 
Niet geschikt voor consumptie.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010960850000 0,5 L 8 stuks

1010960610100 1 L 6 stuks

1010960450100 5 L 4 stuks
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Stickeroplosser

Geschikt voor het verwijderen van bijvoorbeeld stickers, stickerlijm, tape-lijm, 
plakband en spuitsneeuw. 
Te gebruiken op verfwerk, glas, steen, linoleum, tapijt en textiel. 
Voorzichtig toepassen op tere hoogglansverf, tapijt, textiel en kunststoffen. 
Stickeroplosser kan invloed hebben op de kleur, aangeraden wordt eerst voorzichtig 
te proberen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010271225000 0,25 L 12 stuks

Spoelthinner

Een kant-en-klaar product en dus direct toepasbaar. 
Door het uitstekend oplossend en reinigend vermogen zeer geschikt voor het spoelen 
van verfleidingen (slangen) en verfspuiten en voor het reinigen en ontvetten van 
gereedschappen.
Dosering al naar gelang de toepassing.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010240450100 5 L 4 stuks

1010240125200 25 L 1 stuk

Siccatief

Siccatief is een toevoegingsmiddel om de droogtijd van verf te verkorten. 
Het is gebaseerd op een combinatie van lood, mangaan en calcium.
Door deze combinatie van metalen is het universeel toepasbaar in vele synthetische 
verven. 
Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bij-siccativeren van oplosmiddelhoudende, 
luchtdrogende huisschilderverf.
Bij gebruiksklare verf mag de toevoeging maximaal enkele procenten zijn. 
Voor siccativeren van gekookte lijnolie 3 tot 5% toevoegen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010580850000 0,5 L 8 stuks
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Ammonia oplossing
Geschikt voor het reinigen en schoonmaken van ovens, ruiten, 
kasten, spiegels, beits, lijm en inkt en voor het ontvetten van 
schilderwerk. 
Ammoniak nooit mengen met bleek en/of chloorproducten. 
Ook dient u voorzichtig te zijn met gekleurde stoffen aangezien ammoniak naast een 
vetoplossende ook een blekende functie heeft. 
Het is belangrijk om goed te ventileren wanneer u bezig bent met ammoniak in 
verband met chemische dampen welke schadelijk kunnen zijn.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011201250000 0,5 L 12 stuks

1011201210100 1 L 12 stuks

1011220450100 5 L 4 stuks

1011240125200 25 L 1 stuk

Kwastreiniger

Geschikt voor het reinigen en schoonmaken van bijvoorbeeld kwasten, penselen en 
verfrollers welke gebruikt zijn voor alkydverven.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010321210100 1 L 12 stuks

1010320450100 5 L 4 stuks

Paintsolv
Een sterke reiniger met hoog oplossend vermogen die 
toepasbaar is voor watergedragen en oplosmiddelhoudende 
verven. 
Werkt ook op 2-componenten plamuren/ -verven en producten op epoxy basis en 
reinigt effectief gereedschappen als kwasten, verfmengmachines en plamuurmessen.
Vrij van schadelijke dampen, niet brandgevaarlijk en veilig in gebruik voor mens en 
milieu. 
Na het reinigen slaan de pigmenten neer op de bodem waardoor het product meerdere 
keren te gebruiken is. 
Uitstekende vervanger van (spoel)thinner als reiniger.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

PAINTSOLV1L 1 L 12 stuks

PAINTSOLV5L 5 L 4 stuks
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Ontweringswater

Geschikt voor het verwijderen van verweerde plekken op alle houtsoorten om zo het 
hout zijn oorspronkelijke kleur terug te geven.
Indien aanwezig dienen oude vernis-, beits-, of verflagen verwijderd te worden. 
Bij gebruik van afbijtmiddelen het hout goed nawassen.
Dient wel op het gehele te behandelen oppervlak te worden aangebracht om een 
egale kleur te verkrijgen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011380850000 0,5 L 8 stuks

Zoutzuur

Een transparant, geconcentreerd reinigingsmiddel, zowel binnen als buiten toepasbaar 
mits niet gebruikt op zuurgevoelige oppervlakken zoals emaille, zink, gepolijst marmer, 
mangaanhoudende steensoorten enz. 
Verwijdert cement- en kalkresten van metselwerk, nieuw voegwerk, zuivert staal, 
wordt gebruikt voor het etsen van printplaten enz.
Kan zowel puur als verdund worden gebruikt, voor het verwijderen van bijvoorbeeld 
lichte cementsluier volstaat een mengverhouding van 1:10 veelal.
ZEER BELANGRIJK is de volgorde van het verdunnen. Altijd het zoutzuur bij het water 
voegen en nooit andersom. 
Daarnaast is het belangrijk om tijdens het werken met zoutzuur, al dan niet verdund, 
de persoonlijke bescherming in acht te nemen, zoals goede ventilatie van de ruimte, 
handschoenen, beschermende kleding, gezichtsbescherming enz.
Zoutzuur nóóit met bleekwater samenvoegen omdat er dan chloorgas vrijkomt!

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011860150100 5 L 4 stuks

1011860124200 24 Kg 1 stuk

Zoutzuur oplossing

Met zoutzuur kunt u cement- en kalkresten verwijderen.
Verdunnen met water 1:10 tot 1:20. 
Tot slot naspoelen met water.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011880610100 1 L 6 stuks
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Ontstopper korrels

Ontstopper korrels zijn geschikt voor het ontstoppen van afvoeren. 
Let op! Kan aluminium, lichte metalen, niet – hittebestendige kunststoffen, zink en 
glas aantasten c.q. vervormen.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011001250000 0,5 Kg 12 stuks

Lampolie blank

Een brandbare olie op paraffinebasis welke wordt gebruikt in olielampen, ook voor 
olielampen zonder brander, bij uitstek geschikt voor oliestellen, petroleumlampen en 
tuinfakkels.
Een heldere vloeistof, die bij verbranding nagenoeg reukloos is. 

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010681210100 1 L 12 stuks

Brandspiritus

Brandspiritus, veelal spiritus genoemd, is een mengsel van 
alcohol, water en diverse toevoegingen. 
Het wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en als brandstof. 
Het product bestaat grotendeels uit ethanol waaraan een stof is toegevoegd om de 
alcohol te denatureren. 
Daarnaast bevat het een blauwe kleurstof en een geurstof om de zo behandelde 
alcohol goed herkenbaar te maken. 
Zeer geschikt voor het reinigen van diverse harde oppervlaktes zoals ramen, 
autoruiten, spiegels, tegels, marmer, micaruitjes en chroomwerk. 
Vet, vuil en aanslag verwijderen met een doek die nat gemaakt is in de brandspiritus. 
Nawrijven met een zachte doek.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1010661210100 1 L 12 stuks

1010660450100 5 L 4 stuks
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Koelvloeistof BS Blauw

Een kant-en-klaar product geschikt voor de totale afvulling van open en gesloten 
koelsystemen. 
Geeft zomers een optimale koeling en bescherming tegen vorst in de winter. 
Voorkomt roest, corrosie, ketelsteen en schuim en tast lak en rubber niet aan.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011600450100 5 L 4 stuks

Behanglijmoplosser

Bij uitstek geschikt voor het milieuvriendelijk verwijderen van alle soorten behang.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011500610100 1 L 6 stuks

Chloorbleekmiddel

Geschikt voor het hygiënisch reinigen van bijvoorbeeld toiletten, gootstenen, 
koelkasten, tegels en aanrechten. 
Tevens kan er wasgoed/ kleding mee gebleekt worden en verwijdert het vlekken.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011031210100 1 L 12 stuks
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Allesreiniger B-Clean

Een biologisch afbreekbare, fosfaatvrije, niet schuimende reiniger en ontvetter die 
speciaal is ontwikkeld voor de professionele schilder. 
Het is de ideale vervanger voor ammonia. 
Het ontvet en maakt ondergronden voor schilderwerk antistatisch. 
Als allesreiniger verwijdert het bijna alle soorten vuil op vrijwel elke ondergrond. 
Tevens te gebruiken voor het reinigen van vloeren, ramen, deuren, keukens, tapijten, 
tuinmeubelen enz.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011941210111 1 L 12 stuks

1011940450111 5 L 4 stuks

Antivries BS

Geschikt voor het beschermen van koelsystemen tegen bevriezing en kalkaanslag en 
voorkomt roest. 
Gedurende het hele jaar te gebruiken in de koelsystemen van alle benzine- en 
dieselmotoren.
Het is niet aan te raden verschillende soorten koelvloeistof door elkaar te gebruiken. 
Ook is het niet verstandig om antivries in een HR CV installatie te gebruiken.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011781210100 1 L 12 stuks

1011780450100 5 L 4 stuks
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Groene Aanslag Verwijderaar
Verfijn
Dit middel is uitsluitend toegestaan voor gebruik bij de bestrijding van bacteriën en 
gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, 
echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen, bij bestrijding 
van bacteriën en gisten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, voor het 
bestrijden van groene aanslag en het  voorkomen van bacteriën en algen in waterbedden. 
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische 
wasmiddelen. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen, voorkom 
verontreiniging van oppervlaktewater!

Art. Nr. Inhoud Verpakkingseenheid

1011960610100V 1000 ml 6 st

Algenverwijderaar
Algendoder
Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen, mos 
en schimmels. Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen, tegelpaden, bielzen, 
vlonders en tuinmeubelen enz.

• Effectieve werking
• Preventieve werking
• Eenvoudig te verwerken
• Tijdbesparend 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH3023 1 l concentraat fles 6 st

CH3024 5 l concentraat jerrycan 4 st

Anti-algen voor daken, muren,  
gevels
Algialgues
• Werkt zowel preventief als curatief tegen algen, mossen en bacteriën die 

metselwerk of ander constructiemateriaal (behalve hout) aantasten. Het product is 
een verbetering van het gekende Algimouss Antimousse TMF

• Dubbele actie: zowel preventief als curatief
• Gehomologeerd product door het Belgische en Nederlandse Ministerie van 

Volksgezondheid (Toelatingsnummer N° 3708B)
• Nog milieuvriendelijker
• Verbeterde formule waardoor het product sterker indringt en efficiënter werkt
• Klaar voor gebruik
• Verbruik: 1 liter voor 5 à 10 m²
• Enkele dagen laten werken alvorens te overschilderen

Art. Nr. Inhoud Doos Pallet

AMOUS1 1 L 6 stuks

AALGUES5 5 L 5 stuks 48 stuks

AALGUES20 20 L 32 stuks
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Cementsluierverwijderaar
Algicim
• Elimineert cementsluier, minerale aanslag op bestrating en vloertegels

Art. Nr. Inhoud Doos

ACIM1 1 L 6 stuks

ACIM5 5 L 5 stuks

Schimmelverwijderaar
Algiblan
• Verwijdert schimmel en zwarte vlekken van gipsplaat, voegen van tegels en alle 

houten ondergronden veroorzaakt door vochtigheid
• Niet corrosief

Art. Nr. Inhoud Doos

ABLAN7 750 ml 6 stuks

ABLAN1 1 L 6 stuks

ABLAN5 5 L 5 stuks

Schimmel-Reiniger

Südwest Schimmel-Reiniger is voor het reinigen en voorbehandelen van met schimmels 
aangetaste ondergronden zoals muurverven, tegels, kitvoegen, pleisterwerk en steen.

• Applicatie: Spuitfles 
• Eigenschappen: Doodt en verwijdert schimmels 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

04235 500 ml 1,1 g/cm³
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Ontvetter en reinigingsmiddel 
voor gevels
Alginet flash
• Verwijdert doeltreffend alle korstmossen, mossen en sporen van verontreiniging
• Bicomponent product
• Wijzigt noch het uitzicht, noch de structuur van het materiaal
• Bevat geen chloor, geen zuren en geen oplosmiddelen
• Kan gebruikt worden bij regenweer
• Klaar voor gebruik

Art. Nr. Inhoud Pallet

ANETFLASH10 10 L 40 stuks

Ontvetter en reinigingsmiddel 
voor blauwsteen
Alginet bleu
• Speciaal voor blauwe hardsteen
• Verwijdert vuile vlekken, mossen, korstmossen en ontvet de ondergrond
• Chloorvrij
• Verkrijgbaar tot einde voorraad

Art. Nr. Inhoud Doos

ANETBLEU1 1 L 6 stuks

ANETBLEU5 5 L 5 stuks

Ontvetter & reinigingsmiddel 
aluminium
Alginet alu
• Verwijdert vuil en oxydatievlekken en ontvet de ondergrond

Art. Nr. Inhoud Doos

ANET1 1 L 6 stuks

ANET5 5 L 5 stuks
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Handzeep
• Microbille zeep: Specifieke formule voor het wassen van de handen
• Verwijdert lijm-, verf-, mastik- en harsresten

Art. Nr. Inhoud Doos

AZEEPS300 250 gr 12 stuks

AZEEPM3 3 L 4 stuks

Reinigingsmiddel  
voor tegelbestrating
Alginet dallages
• Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen aanslag en vuil
• Voor tegelbestrating buiten
• Zonder chloor

Art. Nr. Inhoud Doos

ASOL1 1 L 6 stuks

ASOL5 5 L 5 stuks
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Allesreiniger
Citroen 05
• Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken
• Laat geen strepen achter
• Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat
• pH-waarde: 11,37

Art. Nr. Inhoud Doos

0505 5 L 4 stuks

Vloerreiniger
04
• Sterk geconcentreerde industriële dieptereiniger die alle vastzittend vuil, vetten en 

oliën snel oplost en verwijdert van harde en gladde vloeren
• Garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat
• pH-waarde: 13

Art. Nr. Inhoud Doos

0405 5 L 4 stuks

Industriële Ontvetter
03
• Revolutionair en extra krachtig! Verwijdert moeiteloos alle vastzittend vuil, vet en 

olie van alle oppervlakken zoals hout, plastiek, kunststof, beton, RVS, inox, metaal, 
glas, steen, enz.

• Ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken
• 1 product voor tal van toepassingen
• Economisch: sterk geconcentreerde formule, te verdunnen met water
• pH-waarde: 13,7

Art. Nr. Inhoud Sluiting Verpakking

0311 1 L Dop 6 stuks

0312 1 L Spray 6 stuks

0305 5 L 4 stuks

0325 25 L 1 stuk



REINIGERS & ONTVETTERS

89

Sanitair & kalkreiniger
18
• Voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, 

lavabo’s, kranen, douches, baden, tegels, enz
• Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag
• Gebruiksklaar
• Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat
• pH-waarde: 1,5

Art. Nr. Inhoud Doos

1897 750 ml 12 stuks

Universele ontvetter & afbijtmiddel
multi-pro 15
• Krachtig, alkalisch product voor het reinigen en ontvetten van alle sterk vervuilde 

oppervlakken
• Ontvetten van oliën en minerale vetten
• Actieve bestanddelen, sterk biologisch afbreekbaar, niet-ontvlambaar
• Garandeert tot 80% tijdsbesparing

Art. Nr. Inhoud Doos

1511 1 L 12 stuks

1505 5 L 4 stuks

Glas- & spiegelreiniger
06
• Voor een dagelijkse reiniging van ruiten, vitrines en spiegels
• Verwijdert snel alle vet, vuil en vingerafdrukken van glas, ramen, uitstalramen, 

vitrines, spiegels en computerschermen
• Verdampt snel en garandeert een streeploos resultaat
• pH-waarde: 7

Art. Nr. Inhoud Doos

0697 750 ml 6 stuks

0605 5 L 4 stuks



REINIGERS & ONTVETTERS

90

Ruitenreiniger Anti-Insect  
Kant & Klaar

Kant en klaar zomerproduct, deze hoeft dus niet verdund te worden met water.
Verwijdert aanslag en insecten.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

1011150450100 5 L 4 stuks

Krachtige industriële ontstopper
32
• Voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen met grote 

diameter en WC’s
• Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur
• Lost alle verstoppingen van organische aard op zoals: voedselresten, vetten, 

zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, maandverbanden, zepen, haar, enz.
• pH-waarde: 0,1

Art. Nr. Inhoud Doos

3211 1 L 6 stuks

Sanitair ontkalker
25
• Voor een grondige reiniging en renovatie van sanitaire ruimtes en badkamers
• Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten, cementsluiers, roestaanslag en urine-

kristallen
• Vloeibare gel, verdund of puur te gebruiken
• Veilig voor de septische put
• pH-waarde: 1

Art. Nr. Inhoud Doos

2511 1 L 12 stuks
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Allesreiniger doekjes
Scrub&Clean
Voor het reiningen van handen en andere oppervlakken. Tweezijdige doekjes voor 
meervoudig gebruik. De ruwe zijde verwijdert nog niet uitgeharde verfspatten, inkt, 
olie, smeer enz. van krasbestendige oppervlakken. De zachte zijde reinigt handen en 
krasgevoelige ondergronden.

• Multifunctioneel
• Sterke reiniging
• Snel werkend
• Frisse sinaasappelgeur 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Doos

CH11252 100 st klaar voor gebruik 6 st

Schoonmaakdoekjes

• Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
• Pakt vuil aan van kitten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap,...
• 80 doeken per dispenser

Art. Nr. Per doos

07860080CO 80 doekjes

Verfreiniger
Universol®
Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken. Ook 
zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren, 
deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc. Verwijdert ook nicotine-aanslag.

• Anti-statisch
• Niet nawassen
• Biologisch afbreekbaar
• Laag schuimend 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH11202.0.65 650 ml klaar voor gebruik pompspray 6 st

CH11201.1 1 l concentraat fles 6 st

CH11199.5 5 l concentraat jerrycan 4 st

CH11250 100 st klaar voor gebruik doekjes 6 st
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Universele graffitiverwijderaar
Topper
Voor het effectief en gebruiksvriendelijk verwijderen van graffiti, inkt en viltstift van 
vrijwel alle gesloten oppervlakken. Door de samenstelling ook uitermate geschikt 
voor binnengebruik.

• Snelle en grondige werking
• Geschikt voor vrijwel alle gesloten ondergronden
• Binnen toepasbaar

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH5090-1 650 ml klaar voor gebruik pompspray 6 st

Vetverwijderaar
VetcleanFoam
Voor het snel en grondig oplossen van vet en vuil van wanden, vloeren en machines. 
Door de schuimende laag is Vetclean Foam ideaal voor gebruik op verticale 
ondergronden.

• Snelle en effectieve werking
• Sterk ontvettend
• Schuimend
• Ook voor roet- en brandschade 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH30142 650 ml klaar voor gebruik pompspray 6 st

CH30143 1 l concentraat fles 6 st

CH30144 5 l concentraat jerrycan 4 st

Allesreiniger
Universol® Eco
Universol® Eco is een 100% ecologische verfreiniger, allesreiniger en ontvetter op 
basis van ecologische oppervlakte actieve stoffen.

• 100% ecologisch 
• Direct klaar voor gebruik
• Lost vet en vuil effectief op
• Nawassen niet nodig
• Geschikt voor ieder type verf / iedere ondergrond
• Verbetert de hechting
• Veilig voor gebruiker en milieu 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH11302.0.65 650 ml klaar voor gebruik pompspray 6 st

CH11301.1 1 l concentraat fles 6 st

CH11300.5 5 l concentraat jerrycan 4 st
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Reiniging- en beschermingsmiddel
Easy-Wax R
Easy-Wax R is een reiniging- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en 
wassen speciaal voor gesloten, niet zuigende oppervakken. Bevat licht polijstmiddel.

• Kleur en glans herstellend
• Zeer eenvoudig aan te brengen
• Vermindert vuilaanhechting
• Glanzende laag
• Voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken. 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH1038 2,5 l klaar voor gebruik blik 1 st

RVS en aluminium reiniger
AlurexSpeciaal
Voor het verwijderen van o.a. lichte corrosie (vliegroest), straat- en stadsvuil, aanslag 
van uitlaatgassen en industriële vervuiling. Geschikt voor RVS, blank en geanodiseerd 
aluminium, geschilderd metaal en glas.

• Krast niet
• Diepe glans
• Biologisch afbreekbaar
• Breed inzetbaar 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH10030-1 650 ml klaar voor gebruik pompspray 6 st

CH10030-2 1 l concentraat fles 6 st

Stickerverwijderaar
Sticker-Ex
Voor het verwijderen van stickers en stickerrestanten. Dringt tot diep in de lijm door en 
lost deze op. Ook geschikt voor het verwijderen van rubberstrepen (van autobanden 
en schoenzolen), siliconenrestanten, etc.

• Effectieve werking en resultaat
• Voor vrijwel iedere ondergrond
• Breed inzetbaar 
• In handige spuitbus 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH5098 500 ml klaar voor gebruik spuitbus 6 st
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Polijstcrème

Voor het polijsten en reinigen van glas, RVS en gecoate ondergronden. Ook toepasbaar 
voor het verwijderen van vervuiling zoals kalkrestanten, roeststrepen, glaserosie en 
rubber lekstrepen.

• Reinigt en polijst in 1 keer
• Makkelijk te verwerken
• Veilig in gebruik

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH90155-1 1 l klaar voor gebruik fles 6 st

Kalk- en cementverwijderaar
Kalk-Cement-Ex
Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, 
van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

• Effectieve werking en resultaat
• Voor zuurvaste ondergronden
• Breed inzetbaar
• Met water afspoelbaar 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH30040-1 1 l concentraat fles 6 st

CH30040-3 5 l concentraat jerrycan 4 st

Behanglijm oplosser
BehangBikker
Voor het snel verwijderen van behang, maar ook posters, aanplakbiljetten etc. Dringt 
tot diep in de lijm door en lost deze op. Geschikt voor alle ondergronden.

• Eenvoudig aanbrengen
• Korte inwerktijd
• Lost de lijm op
• Geconcentreerd 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH11204 1 l concentraat fles 6 st

CH11203-1 5 l concentraat jerrycan 4 st
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Calcimex

Vista Calcimex is een sterk zuur ontvettings- en reinigingsconcentraat. Verwijdert 
kalk- en cementhuid, corrosie en oxidatie-afzet op coatingsystemen. Reinigen en 
verwijderen van anorganische vervuiling.

• Toepassing: Binnen en buiten 
• Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid Eigenschappen

01955 1 ltr 1,39 g/cm³ Hoog oplossend zuur-, ontvettend  
en reinigingsvermogen

Viamond 704

Vista Viamond 704 is een geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel. Het product 
is bijzonder geschikt voor o.a. het verwijderen van oliën, vetten, olievlekken, 
industriële vervuilingen, algen, mossen, roet, verontreinigingen door uitlaatgassen 
alsmede atmosferische verontreinigingen. Het product is vrij van ammoniak of 
chloorbestanddelen, daarnaast is het biologisch afbreekbaar.

• Toepassing: Binnen en buiten 
• Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine 
• Eigenschappen: Hoog oplossend en ontvettend vermogen 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

01950 1 ltr 1,04 g/cm³

01951 5 ltr 1,04 g/cm³

Reiniger
Lakweg Totaalreiniger
Vista Lakwèg Totaalreiniger reinigt poriëndiep de met Vista Lakwèg en/of de met Vista 
Lakwèg F1 Turbo behandelde oppervlakken.

• Toepassing: Binnen en buiten 
• Applicatie: Kwast, spons of spuitapparatuur 
• Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08035 1 ltr 1,01 g/cm³
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Reiniger M

NCoat Reiniger M is een nanotechnologie, een speciale nano reiniger voor steenachtige 
ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met NCoat Stone A, NCoat Stone 
Concentraat en NCoat Stone Prof. De Reiniger M van nanotechnologie is ook voor 
gesloten ondergronden bij zware hardnekkige vervuiling, die erg vast zitten.

• Applicatie: Nevelpomp en spuit 
• Toepassing: Binnen en buiten 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

80290 1 ltr 1,05 g/cm³

Reiniger C

NCoat Reiniger C is een neutrale nanotechnologie, een speciale reiniger voor metalen, 
kunststoffen en geschilderde ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met 
NCoat Metal S 2-K, NCoat 2K Anti-Graffiti, of andere NCoat nano producten.

• Applicatie: Spons 
• Toepassing: Binnen en buiten 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

80282 1 kg 1,064 g/cm³

Wood Repair

NCoat Wood Repair is een nanotechnologie, biologisch afbreekbaar, zeer effectieve 
dieptereiniger, ontwerings- en ontgrijzingsmiddel voor verontreinigd, verweerd en 
verkleurd hout. De Wood Repair verwijdert alle verontreinigingen en herstelt kleur en 
structuur van het hout. Wood Repair vernieuwt het hout zonder schuren en zonder 
toevoeging van oxaalzuur.

• Toepassing: Buiten 
• Applicatie: Kwast, rol, spuit en nevelpomp 
• Eigenschappen: Herstelt orginele kleur 
• Overschilderbaar na: Zie TMB 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

80000 1 ltr 1,05 g/cm³

80005 5 ltr 1,05 g/cm³
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Vochtige Binnenmuren coating
Bescherming tegen vochtuitslag binnenshuis.
• Voorkomt vochtindringing van buiten door de binnenmuur
• Verhardt de ondergrond
• Verwijdert ook efficiënt salpeter
• Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C 
• Functie: beschermen, verven 
• Binnen: ja 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 48 h 
• Eindsterkte: 96 h 
• Toepassingen: steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1800284 5 l wit 1 stuk

Terrasbeschermer coating
Onzichtbare bescherming voor poreuze terrassen en opritten.
• Maakt de ondergrond waterafstotend
• Maakt vloeren beter bestand tegen vlekken
• Vertraagt de vorming van groene aanslag
• Laat geen film achter
• Binnen: nee 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 24 h 
• Toepassingen: steen, steenachtig beton, steenachtig baksteen, klinkers 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1800283 5 l transparant 1 stuk

Vochtwering door Injectie coating
Waterdichte barrière tegen opstijgend vocht in muren.
• Vormt een vochtscherm in het hart van de muur
• Onderkappen en het plaatsen van een vochtweringsslab is overbodig
• Levenslang resultaat
• Functie: beschermen, verven 
• Binnen: ja 
• Buiten: ja 
• Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1122141 20 l blauwachtig transparant 1 stuk
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Rubbercoating
Liquid Rubber Plus
Rubbercoating voor platte daken, goten en funderingen tegen water, vocht en corrosie.
• Zeer elastisch
• Milieuvriendelijk - oplosmiddelvrij
• Hechting op vochtige ondergronden
• Voor bescherming en onderhoud
• Gemakkelijke verpakking - PE emmer
• Minimum verwerkingstemperatuur: 5 °C 
• Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C 
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C 
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C 
• Functie: beschermen tegen vocht 
• Binnen: nee 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 24 h 
• Eindsterkte: 48 h 
• Toepassingen: hout, metaal, steenachtig beton, tegels 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H2124461 750 ml zwart 4 stuks

H2124750 20 + 3 l zwart 1 stuk

Anti-vocht keldercoating
Vochtwerende coating voor vochtige, klam aanvoelende kelder- en grondmuren.
• Hoog rendement
• Blokkeert het vocht in de muur en maakt de muur niet-absorberend
• Aan te brengen met roller of kwast
• Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C 
• Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C 
• Functie: beschermen, verven 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 24 h 
• Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton, steenachtig stuc pleister-

werk 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1809518 5 l wit 1 stuk
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Gevelimpregneer

Een transparant impregneermiddel op basis van siliconen voor het minstens 10 jaar 
waterafstotend maken van doorslaande gevels. 
Kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand 
vocht.

Art. Nr. Inhoud Verpakt per

14180010 5 L 1 stuk

Liquid Alu coating
Bescherming voor platte daken en goten tegen vocht en UV-stralen.
• Verlaagt sterk de temperatuur binnenshuis
• Voorzien van aluminiumpasta voor UV reflectie
• Verouderingsbestendig
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C 
• Temperatuursbestendig (max): 100 °C 
• Functie: beschermen tegen vocht 
• Binnen: nee 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 24 h 
• Toepassingen: bitumen, zink, steenachtig beton, plaatstaal 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H80293 4 l aluminium 2 stuks

Liquid Metal coating
Voor de herstelling van goten uit metaal.
• Zelf nivellerende vloeilaag
• Ideaal voor goten uit zink, koper, lood en metaal
• Gegarandeerd waterdicht
• Zeer lange levensduur
• Minimum verwerkingstemperatuur: 8 °C 
• Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C 
• Temperatuursbestendig (min): -50 °C 
• Temperatuursbestendig (max): 100 °C 
• Functie: beschermen tegen vocht 
• Binnen: nee 
• Buiten: ja 
• Eindsterkte (min): 24 h 
• Toepassingen: zink, ijzer, lood 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H80472 770 ml zilver 6 stuks
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Impregneermiddel blauwstenen
Algifuge bleu
• Speciaal voor blauwe hardsteen
• Verhindert de indringing van water, oliën en vetten in de materie
• Beschermt tegen ijsvorming en verhoogt de UV-weerstand
• Verkrijgbaar tot einde voorraad

Art. Nr. Inhoud Doos

AFUGEBLEU1 1 L 6 stuks

AFUGEBLEU5 5 L 5 stuks

Impregneermiddel daken, muren, 
gevels
Algifuge
• Onzichtbare bescherming
• Impregneermiddel daken, muren en gevels
• Zonder solventen en siliconen

Art. Nr. Inhoud Doos

AFUGE5 5 L 5 stuks

AFUGE30 30 L

Impregneermiddel vochtwerend  
en oleofoob
Algifob
• Vochtwerend en oleofoob impregneermiddel
• Voorkomt het indringen van water, olie en vet in absorberende materialen
• Voor buitenbetegeling en terracotta vloeren

Art. Nr. Inhoud Doos

AFOB1 1 L 6 stuks

AFOB5 5 L 5 stuks
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Telescopische verlengsteel
Pro Sprayer
• Verneveling
• Vermijdt verplaatsing op het dak en beperkt het gebruik van ladders
• Eenvoudig te installeren, universele adapter

Art. Nr. Lengte

503002A 5,4 m

Elektrische sproeier
Roller sprayer
• Elektrische, autonome sproeier (met batterij) op wielen voor dak, bestrating en 

gevel
• Automatische drukregeling
• Continue werking 1,5u
• Reservoir met hoge capaciteit 12L
• Gebruik voor het verstuiven alleen chemicaliën op waterbasis (zonder oplosmiddelen)

Art. Nr. Capaciteit

502008 12 L

Sproeier
Pro Sprayer
• Met Prosprayer II wordt spuiten, desinfecteren en reinigen onder lage druk (4 tot 7 

bar) mogelijk met een gebruiksklare oplossing van ‘water + product’.

Art. Nr.

502006A
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Afbijtmiddel
Lakweg F1 Turbo
Vista Lakwèg F1 Turbo Afbijt is een zeer snel werkend afbijtmiddel dat tussen de 3 en 
10 minuten moet inwerken. 
Methyleenchloride en NMP vrij. 
pH Neutraal.

• Tast de ondergrond niet aan.
• Applicatie: Kwast en rol 
• Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 3 - 5 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08045 1 ltr 0,99 g/cm³

08050 2,5 ltr 0,99 g/cm³

Afbijtmiddel
Lakweg
Vista Lakwèg Afbijtmiddel verwijdert één of meer lagen één-componenten water-
gedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen en lijmresten van diverse 
ondergronden.  Daarnaast verwijdert Vista Lakwèg Afbijtmiddel heel gemakkelijk 
volledige glasweefselsystemen. Door Vista Lakwèg Afbijtmiddel af te dekken met een 
folie verbeter je de werking.

• Applicatie: Kwast, rol en spuit 
• Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar 
• Toepassing: Binnen en buiten 
• Verbruik: ca. 2 m² per ltr 

Art. Nr. Inhoud Dichtheid

08005 1 ltr 1,1 g/cm³

08015 3 ltr 1,1 g/cm³

08025 10 ltr 1,1 g/cm³

Afbijtmiddel
Universal
• Superkrachtig gelvormig afbijtmiddel zonder methyleenchloride
• Zeer snelle en diepe werking op een grote variëteit van verven, vernissen, inkten, 

graffiti en lijmen
• Laat toe snel te werken
• Dik vloeibaar zonder ‘tranen’, dus minder verbruik
• Doeltreffendheid op alle organische ondergronden is onderzocht
• Toepassing: Binnen / buiten 

Art. Nr. Inhoud Doos

UNIV750 750 ml 12 stuks

UNIV5 5 L 4 stuks
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Tapijtverwijderaar
Tapystrip
• Copagro Tapystrip tapijtverwijderaar is bestemd voor de volledige verwijdering 

van alle soorten gelijmde vloerbekledingen en muurbekledingen ( vaste tapijt, vilt, 
plantaardige vezels, tapijt, muurbekledingen,…)

• Toepassing: Binnen 

Art. Nr. Inhoud Doos

TASTR750 750 ml 12 stuks

TASTR5 5 L 4 stuks

Verfafbijt op waterbasis
R.A.P.P. WB
Voor het snel en efficiënt verwijderen van vrijwel alle verfsoorten. Daarnaast 
verwijdert het ook bitumen, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken en graffiti. 
Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. R.A.P.P. WB is op waterbasis en geschikt 
voor binnengebruik.

• Krachtige verfafbijt 
• Op waterbasis 
• Voor vrijwel alle ondergronden 
• Methyleenchloridevrij 

Art. Nr. Inhoud Uitvoering Verpakking Doos

CH5029-3 750 ml klaar voor gebruik blik 6 st

CH5029-4 2,5 l klaar voor gebruik blik 4 st

Verfverwijderaar
Algidecap
• Verwijdert verf, lak en vernis
• Biologisch afbreekbaar
• Geurloos
• Snelle werking
• Geen petroleumoplosmiddel

Art. Nr. Inhoud Doos

ADECAP5 5 kg 5 stuks

ADECAP20 20 kg
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Behangafweekmiddel
Voor het gemakkelijk afweken van oud behang en lijmverf.
Eén fles van 1000 ml volstaat voor het verwijderen van 150 tot 300m² oud behangpapier.

• Verwijdert veilig en snel behang
• Functie: aanbrengen van wandbekleding 
• Binnen: ja 
• Buiten: nee 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1690183 1 l geel 8 stuks

Behangverwijderaar
Papier Strip
• Behangverwijderaar op basis van tensio-actieve stoffen, voor het losmaken van 

behangpapier, posters en reclameaffiches.

Art. Nr. Inhoud Doos

PASTR1 1 L 10 stuks

PASTR5 5 L 4 stuks

Behangverwijderaar
Glass Strip
• Behangverwijderaar voor het verwijderen van glasvezelbehang, behangpapier, 

posters en reclameaffiches. Het lost makkelijk alle veelgebruikte lijmen op basis van 
cellulose op.

Art. Nr. Inhoud Doos

GLSTR5 5 L 2 stuks
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Behangafweekmiddel
Voor het gemakkelijk afweken van oud behang en lijmverf.
Eén fles van 500 ml volstaat voor het verwijderen van 75 tot 150m² oud behangpapier.

• Verwijdert veilig en snel behang
• Functie: aanbrengen van wandbekleding 
• Binnen: ja 
• Buiten: nee 

Art. Nr. Inhoud Kleur Verpakt per

H1690185 500 ml geel 12 stuks
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NON PAINT 2
• Egaliseermiddelen
• Plamuren & vulmiddelen
• Lijmen
• Voeg- & lijmkitten

TOOLS 1  |  UITGAVE 9/2019
• Verfrollen & borstels
• Verfemmers, blikken, roosters
• Plamuurmessen, spatels, schrapers
• Snijgereedschap
• Behangtafels, afrolapparaten & tellers
• Diverse handgereedschappen

TOOLS 2
• Elektrisch gereedschap
• Ladders, trappen & steigers

PAINT  |  UITGAVE 12/2019
• Verven & verfspecialiteiten
• Spuitbussen
• Chemische vloeistoffen
• Afbijt- & reinigingsmiddelen

DECO
• Muur- & raambekleding
• Sierlijsten & -elementen
• Vloerbekleding
• Plinten & profielen
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NON PAINT 1  |  UITGAVE 6/2019
•   Werkkledij & schoenen
•   Persoonlijke bescherming
•   Maskeren, protectie & tapes
•   Schuurmateriaal
•   Reinigingsmateriaal
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