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Decoratieve 
afwerking
muur & plafond
Voorzie je muren van een nieuwe laag muurverf en zie 

hoe je kamer weer als nieuw lijkt! Omdat elk soort 

ondergrond anders is, heeft Finess voor iedere toepas-

sing de juiste muurverf: voor binnen- en buitenmuren, 

plafonds, keukens en badkamers. 

Muur & plafondafwerking

≠  Voor betere hechting
 van de afwerklaag
≠  Voor binnen en buiten

Fixeermiddel
Voor poederende 
ondergronden

≠  Isoleert vlekken en 
 vervuilingen
≠  Voorkomt doorslaan van 
 vlekken
≠  Voor binnen en buiten

Isoleermiddel
Voor het definitief 
wegwerken van vlekken

≠  Verhoogt dekking en
 rendement van muurverf
≠  Voor binnen en buiten

Voorstrijk 
muurverf
Witte primer voor 
muurverf

≠  Verhoogt rendement
 van muurverf 
≠  Voor binnen

Voorstrijk 
transparant
Voor sterk zuigende 
ondergronden

≠  Zorgt voor uitstekende 
 hechting van sierpleister
≠  Voor binnen en buiten

Voorstrijk 
sierpleister
Witte grondlaag met fijne 
kwartskorrels

Voorbehandeling 
van muren en 
plafonds
Speciaal voor de voorbehandeling 

van muren en plafonds die worden 

afgewerkt met muurverf of sierpleister. 

Voor het fixeren van een poederende 

ondergrond tot lastige verontreinigingen. 

Finess biedt een oplossing voor praktisch 

iedere ondergrond die voorbehandeld 

moet worden. 
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Verf van het Huis
Met de producten van 

Finess ben je zeker van 

de beste prijs-kwaliteit-

verhouding. Een compleet 

pakket lakken en muur-

verven met uitstekende 

verwerkingseigenschappen 

voor een zeer aantrekkelijke 

prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij 

Verf van het Huis advies 

en inspiratie!

Wanddecoratie
Voor elke toepassing de 

geschikte muurverf. Kies 

uit een van de kant en klare 

kleuren of laat je inspireren 

door een van de 20.000 

kleuren van de verfmeng-

machine. Voor het perfecte 

eindresultaat levert Finess 

ook een aantal voorbehan-

delingsmiddelen die speciaal 

voor muurverf bestemd zijn. 

Daarnaast vind je hier een 

aantal verschillende glas-

weefsels en sierpleisters.

Keuken & badkamer
Een hoogwaardige, zijdeglanzende 
muurverf, speciaal bedoeld voor muren 
en plafonds in keuken en badkamer. Zeer 
gemakkelijk en veelvuldig afwasbaar. 

Plafond speciaal
Deze goed dekkende, matte plafondverf 
droogt heel langzaam en heeft een zeer 
goede vloeiing. Hierdoor is het mogelijk om 
een egaal, streeploos resultaat te halen. 
Ideaal voor sterk zuigende ondergronden 
waarop spuitwerk (spack) is aangebracht.

Gevelverf acryl
Goed dekkende, schrobvaste, matte 
muurverf voor het afwerken van 
buitengevels en muren en plafonds 
in vochtige ruimtes zoals keuken en 
badkamer.

Renovatieverf
Dit is een isolerende muur- en plafondverf 
op terpentinebasis. Voor het behandelen van 
verontreinigde ondergronden zoals nicotine 
en vochtkringen. Hecht zelfs op licht 
poederende ondergronden.

Muurverf dubbeldek
Uitstekend dekkende en uitstekend 
afwasbare matte muurverf. Voor een 
duurzame afwerking van muren en plafonds 
in droge ruimtes, zoals woon- en slaapkamers.

Muur & plafond
Goed dekkende, goed afwasbare, matte 
muurverf. Voor het afwerken van muren 
en plafonds in droge ruimtes, zoals 
woon- en slaapkamers. Verkrijgbaar in 
12 frisse kleuren.

Sierpleisters,
Structuurverven &
Glasweefsels
De structuurverven en sierpleisters van 
Finess zijn verkrijgbaar in verschillende 
structuren. 

Het glasweefselpakket omvat, 
naast glasweefsel ook glasvlies en 
renovatievlies. Een goede glasweefsellijm 
maakt dit pakket compleet. 

Muurverven op de
Verfmengmachine
Als je geen keuze kunt maken 
uit de standaard kleuren van 
de verschillende muurverven: 
Muurverf mat is er voor binnen. 
Voor buiten zijn er Muurverf 
mat exterieur en Muurverf 
satijn exterieur. Deze producten 
zijn in meer kleuren op de 
verfmengmachine verkrijgbaar. 
Vraag naar de mogelijkheden.


