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Speciale
Toepassingen
Speciale ondergronden zoals metaal, beton en cement 

vragen om speciale producten. Dus wil je een radiator, 

een garagevloer, een betonnen bloembak of een kelder 

schilderen? Finess heeft de juiste verven en lakken 

voor jouw klus!

≠ Vergeelt niet
≠ Waterverdunbaar
≠ Voor binnen

Radiatorlak
Voor radiatoren en 
CV buizen

≠  Witte vochtwerende 
 coating
≠  Voor vochtige muren
≠  Voor binnen 

Cementverf
Voor kelders, stallen, 
magazijnen, etc.

≠ Grondlaag en aflak in één
≠ Roestwerend en duurzaam
≠ Voor binnen en buiten

Hamerslaglak
Metaalverf met 
hamerslageffect

≠  Slijtvaste bescherming
≠  Bestand tegen olie en 
 benzine
≠  Voor binnen 

Vloerverf
Voor garagevloeren

≠ Sterk isolerend
≠ Slijtvast
≠ Voor binnen en buiten

Wegenverf
Markering- en
isolatieverf

≠  Grondlaag en aflak in één
≠  Roestwerend en 
 duurzaam
≠  Voor binnen en buiten

Metaalverf
hoogglans
Voor ijzer en staal 

≠  Reinigt
≠  Ontvet
≠  Voor binnen en buiten

Beton- &
cement reiniger
Voor het verwijderen van 
zware verontreinigingen

≠  Verbetert hechting
≠  Fixeert ondergrond
≠  Voor binnen en buiten

Primer beton- 
& vloerverf
Voor licht poederende en 
onbehandelde ondergronden≠  Grondlaag en aflak in één

≠  Roestwerend en 
 duurzaam
≠  Voor binnen en buiten

Metaalverf
zijdeglans
Voor ijzer en staal

≠  Slijtvast, sneldrogend
≠ Waterverdunbaar 
≠  Voor binnen en buiten
≠  In meerdere kleuren   
 beschikbaar op de 
 Verfmengmachine

Betonverf
Voor beton en steen

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl

Speciale producten



VERFMENGKLEUREN  

Finess Betonverf is in meerdere kleuren 
op de verfmengmachine verkrijgbaar. 
Vraag naar de mogelijkheden.

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

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! 

Geen last meer van nare verfluchten 
tijdens en na het schilderen van je 
radiator! De niet-vergelende 
Radiatorlak is waterverdunbaar en 
daardoor reukarm en sneldrogend. 

Verkrijgbaar in drie kleuren.

Radiatorlak

1410 Wit

14205 Gebroken wit (RAL 9010)

14204 Crème wit (RAL 9001)

Bescherm je stalen ondergrond tegen roest met Finess Metaalverf. 
Onbehandeld staal? Even ontroesten en daarna direct schilderen 
met deze metaalverf, die als grond- tussen- en eind toepasbaar is 
op ijzer en staal.

Metaalverf hoogglans & zijdeglans

1491 Donker groen

1495 Goud

1486 Licht grijs

1487 Zwart 1496 Wit

1494 Koper

1488 Bruin

1485 Donker grijs

Roestwerend, waterafstotend, kras- en stootvast. Kortom een zeer 
duurzame bescherming van je ijzeren en stalen voorwerpen zoals 
tuinhekjes, speelgoed en tuinmeubels. Deze metaallak met het 
decoratieve hamerslageffect is ook toepasbaar op hout.

Hamerslaglak

Geef je betonvloer, trap, balkon of 
bloembakken een kleurtje en sta er 
versteld van wat een laagje verf kan doen. 
Kies uit een van de kant en klare kleuren 
of laat je eigen kleur mengen! Reukarm 
en sneldrogend. Zowel binnen als buiten 
te gebruiken. 

Betonverf

1410 Wit

1457 Grijs

1454 Antraciet

1456 Rood

1455 Beige

Ideaal voor de vloer in de 
garage of bijkeuken. Deze 
vloerverf is bestand tegen 
brandstof, olie, zout water 
en warme autobanden. 

Maak je garagevloer als nieuw 
met een slijtvaste laag Finess 
Vloerverf!

Vloerverf

1459 Zink grijs

1456 Rood

1454 Antraciet

6005 Groen

7001 Grijs

3002 Rood

6012 Donker groen

1479 Goud9005 Zwart

9010 Wit

1405 Zilver

Verkrijgbaar in Metaalverf hoogglans

Verkrijgbaar in Metaalverf zijdeglans


