Voorbehandeling van
muren, plafonds en gevels
Primer muurverf binnen
Witte grondlaag voor muurverf binnen.
≠ Voorkomt kleur- en glansverschillen
≠ Vermindert de zuiging van de
ondergrond

Primer muurverf buiten
Witte grondlaag voor muurverf buiten.
≠ Voorkomt kleur- en glansverschillen
≠ Vermindert de zuiging van de
ondergrond

Primer transparant

Verf van het Huis

Transparante grondlaag voor binnen.
≠ Alleen voor sterk zuigende
ondergronden

Muurverven en
voorbehandeling

Met de producten van Finess ben je
houding. Een compleet pakket lakken
en muurverven met uitstekende verwerkingseigenschappen voor een zeer
aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle
toepassingen, vind je bij Verf van het
Huis advies en inspiratie!

Fixeermiddel
Voor poederende ondergronden
binnen en buiten.
≠ Zorgt voor betere hechting van de
afwerklaag
≠ Vermindert de zuiging van de
ondergrond

Isoleermiddel

In elke kwaliteit

Isolerende primer voor binnen en
buiten.
≠ Voorkomt doorslaan van vlekken
≠ Werkt vlekken definitief weg

Finess heeft de juiste muurverf en voorbehandeling voor muren en
plafonds in woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer, garage
enz. Ook voor buitenmuren vind je in het assortiment een
weerbestendige gevelverf en primer voor buiten.

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl
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Muur & plafond

Plafond speciaal

Muurverf dubbeldek

Keuken badkamer

Reinigbaar mat

Gevelverf acryl

Matte muurverf voor
binnen.

Matte muurverf voor het
schilderen van plafonds in
woonkamer, slaapkamer,
hal enz.

Matte muurverf met een
excellente dekking die muren
weer SUPER WIT maakt. Dekt op
lichte ondergronden in 1 keer!

Hoogwaardige, veelvuldig
afwasbare 100%
acrylaatverf.

Zeer goed reinigbare en
hoogwaardige matte
muurverf voor binnen.

Matte weerbestendige en
uitstekend afwasbare muurverf.

Toepassing:
Binnenmuren en droge
vertrekken zoals de
woonkamer, slaapkamer,
hal enz.

Toepassing:
Plafonds en binnenmuren
in droge vertrekken.
Ideaal voor sterk zuigende
ondergronden waarop
spuitwerk is aangebracht
(spack).

Toepassing:
Binnenmuren en droge
vertrekken in je hele huis
zoals de woonkamer,
slaapkamer of hal.

Toepassing:
Voor muren en plafonds
in keuken en badkamer.

Toepassing:
Voor muren in vuilgevoelige
ruimtes zoals keuken,
badkamer, hal enz.

Toepassing:
Voor het schilderen van gevels
en muren en plafonds in
vochtige ruimtes zoals kelder
en garage.

Eigenschappen:
≠ Goed dekkend
≠ Goed afwasbaar

Eigenschappen:
≠ Goed dekkend
≠ Goed afwasbaar

Eigenschappen:
≠ Uitstekend dekkend
≠ Zeer goed afwasbaar

Eigenschappen:
≠ Goed dekkend
≠ Schrobvast

Eigenschappen:
≠ Zeer goed reinigbaar
≠ Permanent mat

Eigenschappen:
≠ Goed dekkend
≠ Schrobvast

Rendement:
± 7 m2 per liter

Rendement:
± 8 m2 per liter

Rendement:
± 8 m2 per liter

Rendement:
± 8 m2 per liter

Rendement:
± 8 m2 per liter

Rendement:
± 8 m2 per liter

Verkrijgbaar in:
≠ Mat
≠ Wit en lichte kleuren
≠ 2,5L / 5L / 10L

Verkrijgbaar in:
≠ Mat
≠ Wit
≠ 4L

Verkrijgbaar in:
≠ Mat
≠ Wit en ral 9010
≠ 2,5L / 5L / 10L

Verkrijgbaar in:
≠ Zijdeglanzend
≠ Wit
≠ 4L

Verkrijgbaar in:
≠ Mat
≠ Wit
≠ 5L / 10L

Verkrijgbaar in:
≠ Mat
≠ Wit
≠ 4L

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

