
INDUSTRIAL COATINGS

GEBOUWENVERVEN

VLOERVERVEN

CLEAN ROOMS

Libert Paints, 
verf maken zit in ons bloed …



Libert Paints,
Een fabrikant die u kan 
vertrouwen
Libert Paints is een sterke middelgrote Belgische onderneming gelegen in de Haven van Gent. 

Libert Paints , opgericht in 1874, is algemeen bekend als specialist in hoogwaardige verfsystemen 
en coatings op de Europese markt; zowel wat betreft verven voor industrie, onderhoud en 
anticorrosie als de meer traditionele gebouwenverven.

Flexibiliteit, individuele service, klantgerichte innovatie en hoge kwaliteit zijn onze fundamentele 
waarden.

Milieubezorgheid en gebruiksvriendelijke producten zijn geen nieuwe concepten; zo beschikt 
Libert Paints over een volledig gamma waterafdunbare verven en solventvrije coatings.
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Made in 
Belgium

Since 1874

• Libert Paints in cijfers en feiten

- Oppervlakte grond: 23.400 m²

- Oppervlakte overdekt: gebouwen 18.200 m²

- Productiecapaciteit: 5.000 ton verf per ploeg

- Responsible Care (sinds 1994), Milieucharter (sinds 1996)

- Hoog gespecialiseerd in niche markten

- Eigen hoog gekwalificeerd labo en R&D afdeling

- Testrapporten, voedingsattesten, case-stories, ... bewijzen onze beste zorg voor kwaliteit en   

  klantgerichte innovatie
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2019

JO
SE
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verhuis naar een grotere fabriek aan de rand 
van de stad

kopen een kleine verffabriek in het 
centrum van de stad Gent

3DE 
GENERATIE LIBERT PAINTS N.V.

productie van ééncomponent 
vochthardende polyurethaanverven

OXYPLAST N.V.
eerste producent 
van thermohardende poedercoatings

1
2

Libert Paints verhuist naar een 
nieuwe fabriek in de Gentse 

haven

1958

Paul, Daniël, Bernard en Marc, de vier 
zonen van Joseph voegen zich bij het 
bloeiende familiebedrijf

jaren
‘50

2DE GENERATIE

Jean Jacques die eerst 
15 jaar actief was in de 
poederafdeling wordt sinds 
de overname bijgestaan door 
zijn broer Pierre

Oxyplast wordt overgenomen 
door Protech Chemicals Group. 
Oxyplast Belgium verhuist 
naar een nieuwe locatie in de 
haven van Gent

Waar het bedrijf voorheen in handen 
was van de familie Libert, wordt Libert 
Paints in augustus 2019 overgenomen 
door Dhr Philippe Detaellenaere die 
tevens eigenaar is DL Chemicals te 
Waregem

2016

2003

1999

Libert Paints is heel actief op de Aziatische 
markt. Met een productie van ongeveer 3 
miljoen kilo per jaar, exporteert Libert Paints 
naar meer dan 30 landen

2015

2006 2014

Libert Paints gaat voor een frisse wind 
met een volledige rebranding

Libert Paints ook actief op 
de Russische markt. De pro-
ductiecapaciteit is sinds de 
overname dan ook meer dan 
verdrievoudigd

Libert Paints brengt nieuw 
kleurenconcept met verfrissende, 
nieuwe kleuren op de markt met 
de naam ‘Mona’



Direct-To-Substrate

         Moisture Curing Urethanes

Mixtane

New Generation 1K & 2K

• Cryltane DTS 20
• Cryltane DTS 40
• Cryltane DTS 60
• Cryltane DTS 80
• Cryltane AC Specials
• Cryltane AC VHA
• Cryltane AC Texture

• Polyfix
• Polysilco HS Universal
• Polyzinc
• Polymicace
• Polyguard
• Polygloss

• Mixtane Spray (Rapid)
• Mixtane Roller
• Mixtane Clear
• Mixtane Texture D/F/M
• Mixtane Roller Texture
• Mixtane Spray Sparkle

• Fixtane Primer
• Fixtane Finish
• Monoprim
• Monotop
• Oxyprim

CORROSION SOLUTIONS

Tweecomponent acrylaat polyurethaan verven met een zeer goede hechting 
op staal, aluminium, verzinkte ondergrond, inox, CRS, synthetische 
ondergronden, minerale ondergronden, ... Toepassingsgebieden:

• Voetgangersbruggen
• OEM-machines
• Transport: treinen, vrachtwagens & bussen
• Straatmeubilair
• Zorg- en voedingssector 
• ...

HOOGKWALITATIEVE AFWERKINGSLAAG

Tweecomponent performante acrylaat polyurethaanlakken met 
hoogwaardige eigenschappen voor:

• Voertuigen, vrachtwagens, tankwagens
• Werktuigen & landbouwmachines
• Kranen & zware bouwvoertuigen
• Maritieme toepassingen
• Parkings, vloeren
• Garagepoorten
• ...

VOCHTUITHARDENDE VERFSYSTEMEN

Eéncomponentsystemen die dankzij hun hoogwaardige polyurethaanharsen 
en hun specifieke formule kunnen gebruikt worden in extreme 
klimatologische omstandigheden:

• Maritieme omgevingen
• Bruggen & sluizen
• Kranen
• Opslagtanks
• Pijpleidingen & offshores
• ...

NEW GENERATION INDUSTRIAL COATINGS

Eén-en tweecomponent polyurethaan- en 
epoxyverfsystemen met goede hechting op staal, 
aluminium, verzinkte ondergronden, inox, ... voor de 
anticorrosie bescherming van:

• Rollend materieel
• Machines
• Meubels
• Staalconstructies
• Opslagtanks
• ...

Industriële verven



Direct-To-Substrate

         Moisture Curing Urethanes

protection made easy

• Eénpotsysteem

• HACCP goedgekeurd

• Eenvoudig in gebruik

• Goede chemische en UV-

bestendigheid

• Langdurige bescherming

• Spuitapplicatie: nat-in-nat mogelijk

• Corrosiebescherming

• Gebruiksvriendelijk

• Hogere laagdiktes mogelijk

• Geen mengfouten mogelijk

• Geen pot-life

• Veel tijdswinst

• Minder verpakkingsafval

• Duurzame corrosiebescherming

• Hoge abrasieweerstand

• HACCP-goedgekeurd

• Ook in textuur versie

• Sparkle effect mogelijk

• Goede chemische en UV-

bestendigheid

• Snelle droging

• Langdurige bescherming

• Minimaal onderhoud

• Eenvoudig in gebruik

• Veel tijdswinst

• Hogere productiviteit

• Corrosiebescherming



Wall Indoor

 Wood

Wall Outdoor

Metal

• Aquafix
• Hydrofond
• Hydroprim
• Liboprim
• Supermat 

Plafond
• Acrylon
• Hydromat+
• Liboclean

• Libodur
• LIbomat
• Softmat

• Fluo’s & 
Metallics

• Primer Resit Plus
• Resoprim Aqua
• Resomat Aqua
• Satilux Aqua

• Acrylon
• Acrylon Filler MFR
• Acrylon Gloss
• Cryltane CF 

Impregnation
• Cryltane CF Finish
• Libodur
• Resacryl Satin
• Resacryl Mat Velouté

• Aquatop Satin
• Durotop 55/85
• Durozinc HS AllPrimer
• Monofer
• Multiprimer Aqua
• Satilux-U-Extreme
• Zincomine

INTERIEURVERVEN

Hoogkwalitatieve, watergebaseerde verven voor binnenmuren en plafonds 
met zeer goede hechting op minerale ondergronden, oude verflagen, ... 
Toepassingsgebieden:

• Villa’s
• Scholen
• Garages
• Kantoren
• Openbare Gebouwen
• Hotels & restaurants
• ...

GEVELVERVEN

Waterafdunbare en solventgedragen gevelverven voor minerale 
ondergronden, cellenbeton, reeds geschilderde ondergronden, natuurstenen, 
...

• Villa’s
• Scholen
• Woningen
• Openbare Gebouwen
• Muren van ondergrondse parkings
• ...

HOUTLAKKEN

Watergedragen en solventgedragen primers en eindlagen. Ze kunnen ook 
aangebracht worden op ferro-, non-ferro en kunststofondergronden met 
vooraf een gepaste primer.

• Villa’s
• Scholen
• Woningen
• Openbare Gebouwen
• Keukens & badkamers
• ...

VERVEN VOOR METALEN

Dankzij hun universele hechtings- en anticorrosie-eigenschappen kunnen de 
Libert-metaalbeschermingsverven aangebracht worden op zowel ferro- als 
non-ferro ondergronden voor binnen-en buitentoepassingen.

• Laadbakken
• Plaatwerk
• Werktuigen & machines
• Containers
• Hekkens en omheiningen, ...

Gebouwenverven



Wall Indoor

 Wood

• Watergebaseerd

• Hoge dekkracht

• Geurarm

• Afwasbaar

• Gebruiksvriendelijk

• Eenvoudig in onderhoud

• Ruime keuze in glansgraden

• In alle kleuren verkrijgbaar

• Water- of solventgebaseerd

• Excellente vloeieigenschappen

• Krastvast

• Appliceerbaar op verschillende type 

ondergronden

• Verkrijgbaar in mat en satijnglans

• In alle kleuren verkrijgbaar

• Hoge dekkracht

• Universele hechting

• Gebruiksvriendelijk

• Eenvoudig in onderhoud

• Ruime keuze in glansgraden

• In alle kleuren verkrijgbaar

• Water- of solventgebaeserd

• Universele hechting

• Anticorrosie-eigenschappen

• Goede bescherming

• Kwalitatief en duurzaam

• Verkrijgbaar in satijn en glanzend

• In alle kleuren verkrijgbaar

protection made easy



 voor industriële toepassingen

VLOERVERVEN

Unieke formules op basis van kwalitatieve polyurethaan- 
en epoxyharsen voor:

• Productieruimtes
• Magazijnen
• Winkels
• Toonzalen
• Garages
• ...

• Aquafloor
• Durofloor
• Durotane Primer Texture
• Durothane SH 60
• Mixtane Roller
• Oxypaint SL Floor
• Oxypaint SL Floor Primer
• Polylfoor
• Polyfloor Primer
• Polytop Satin
• Solfix
• Strato

• Industrieel gebruik

• Hoge slijtweerstand

• HACCP-goedgekeurd

• Antislipsystemen

• Watergedragen

• Solventgedragen

• Solventvrij

Vloerverven

Floor Paints



Hygienic Solutions  HACCP-goedgekeurde oplossingen

Saniguard

CLEAN ROOM VERFSYSTEMEN

Verfsystemen die zowel aan de strenge hygiëne- en HACCP-eisen als 
aan hoge kwaliteitseisen beantwoorden. Door de combinatie van 
verschillende premium producten kunnen de verven van Libert Paints 
toegepast worden in:

• Voedings- en zuivelbedrijven
• Medische en farmaceutische bedrijven
• Ziekenhuizen en dokterspraktijken
• Restaurants en grootkeukens
• Kindercrèches en scholen
• Rusthuizen
• ...

• Saniguard Aquafloor
• Saniguard Aquapox
• Saniguard Oxypaint SL Floor
• Cryltane CF Finish
• Cryltane DTS 20
• Cryltane DTS 40
• Cryltane DTS 60
• Liboclean
• Mixtane

• Gebruiksvriendelijk

• Chemische weerstand

• Kleurstabiliteit en 

glansbehoud

• Goede 

impactweerstand

• Heel goede slijt- en 

krasvastheid



Libert Paints, 
verf maken zit in ons bloed …

Langerbruggekaai 6
Haven 8210A
9000 Gent • Belgium
T. +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com

libertpaints.com
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