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Libert Paints
Al meer dan 100 jaar produceert Libert Paints innovatie-
ve en hoogkwalitatieve verf. Dit is te danken aan onze 
knowhow en expertise in het ontwikkelen van hoogwaar-
dige verven voor de internationale markt. Het op de voet 
volgen van nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt 
heeft ervoor gezorgd dat Libert Paints door de jaren heen 
haar assortiment gebouwenverven heeft uitgebouwd met 
enkel hoogwaardige producten:

• Binnenmuurverf
• Gevelverf
• Houtbeschermende lakken
• Verf voor metaalbescherming
• Vloerverven

Matte of glanzende muren, trendy kleuren en in het 
oog springende renovaties: dankzij de trendkleuren en 
de uitstekende toplagen van Libert Paints, creëert u uw 
eigen persoonlijke atmosfeer. Libert-verf garandeert een 
mooie afwerking bij de oplevering en behoudt nog vele 
jaren een frisse look.

Gebouwen 
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Mona Colours Collection
Klanten kiezen vaker voor kleuren dan voor de techniciteit van de verf, daarom hebben 
we Mona Colours in het leven geroepen. Dit zijn zorgvuldig gekozen kleuren die de 
mode- en interieurtrends volgen, zeker voor binnenhuistoepassingen.

Om de keuze van uw klant te vergemakkelijken, hebben we gekozen voor 
5 interieurstijlen:

• Country Living
• Contemporary
• Classic
• Vintage
• Design

De namen van de Mona-kleuren zijn geïnspireerd door hippe cocktails, krachtige en 
verleidelijke vrouwen en trendy steden. Elke kleur prikkelt de verbeelding en voegt 
een extra toets toe aan uw interieur. 

Verder hebben we ons assortiment uitgebreid met 5 fluo-tinten (Fluo Yellow, 
Fluo Green, Fluo Orange, Fluo Red en Fluo Magenta) en met een gamma van 
metallictinten (Metallic Gold, Metallic Silver, Metallic Bronze, Metallic Blue en vele 
andere kleuren!).

Door onze uitgebreide ervaring weten we dat deze preselectie van stijlen 
particulieren vaak helpt om sneller tot de juiste keuze te komen.

Alle Mona-kleuren zijn getest in onze gebouwenverven en zijn aankleurbaar op 
de mengmachine bij uw groothandel; behalve de fluotinten die zijn uitsluitend 
aankleurbaar bij Libert. Alle kleuren hebben een uitstekende dekkracht, een 
eigenschap waarvoor Libert al jaren bekend staat.

Gebouwen 
Het volledige gamma van Libert-gebouwenverven
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Wall Indoor
Een mat, satijn of glanzend effect? Een zwaar vervuilde ondergrond? 
Een plafond schilderen zonder aanzetten? Het overschilderen van 
poreuze of ruwe muren? Schilderen op vliesbehang?

De verfsystemen voor wanden en plafonds van Libert Paints bieden 
een oplossing voor vele projecten. Ze worden vervaardigd uit 
hoogkwalitatieve grondstoffen en zijn:

• Krasvast 
• Geurarm
• Afwasbaar
• Milieuvriendelijk
• Watergebaseerd 
• Heel goed dekkend
• Eenvoudig in gebruik
• Eenvoudig in onderhoud
• Verkrijgbaar in alle kleuren dankzij onze kleurmengmachines

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De verven voor muren en plafonds van Libert Paints kunnen gebruikt 
worden in volgende domeinen:

• Villas 
• Scholen
• Garages
• Kantoren
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Hotels en restaurants
• Keukens en badkamers
• Trendy interieur en design
• …

WALL 
INDOOR
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Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf

Opmerking: Het is aan te raden om twee afwerkingslagen aan te brengen.
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Hydroprim 
(wit of 

aangekleurd)

Hydrofond

10% verdund  
met Aquafix

(wit of 
aangekleurd)

Sterk poreus
verpoederend

Hydromat+ 
(wit of 

aangekleurd)

Aquafix

Hydromat+ 
(wit of 

aangekleurd)

Oude verven 
Gladde oppervlakken
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aangekleurd)

Hydromat+ 
(wit of 

aangekleurd)

Hydroprim

10% verdund  
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Supermat Plafond (wit) of 
Libomat of Softmat (wit of 
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 (wit of aangekleurd)

Supermat Plafond (wit) of 
Libomat of Softmat (wit of 
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Supermat Plafond (wit) of 
Libomat of Softmat (wit of 

aangekleurd)
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Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf

Opmerking: Het is aan te raden om twee afwerkingslagen aan te brengen.

Aquafix

Hydroprim 

of 

Liboprim

(wit of aangekleurd)

Acrylon MFR Filler 
(wit of pasteltinten)

Sterk poreus 
Verpoederend

Hydromat+ (wit of 
aangekleurd)

Oude verven 
Gladde oppervlakken

Scheurtjes
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Hydromat+
Softmat of Libomat of Libodur 
of Acryon (Gloss) of Metallic of 

Liboclean
Hydromat+

Softmat of Libomat of Libodur 
of Acryon (Gloss) of Metallic of 

Liboclean

Hydroprim 
(wit of aangekleurd)

Hydromat+            
(wit of aangekleurd)
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≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix is een hoogwaardige waterafdunbare impregnatie- en grondlaag, 
die kan gebruikt worden voor minerale ondergronden zoals beton, gips, 
metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn :

• Adequaat impregnatievermogen
• Hoog bindend vermogen
• Versterkend en fixerend

Indien niet mogelijk om een afzonderlijke laag Aquafix aan te brengen, kan 
Aquafix ook toegevoegd worden aan alle watergebaseerde grondlagen om 
de fixatie van de grondlaag op de ondergrond te verbeteren.

Aquafix is kleurloos.

Hydrofond 2,5L • 10L

Hydrofond is een uitstekende waterafdunbare grondlaag voor plafonds.

Kenmerken zijn :

• Geurarm
• Hoge dekkracht
• Spatvrij
• Neutraliseert de porositeit van de ondergrond

Hydrofond laat toe om een afwerking zonder aanzetten te bekomen. 

Hydrofond heeft een satijnglans, bestaat in wit en kan aangekleurd 
worden in pastelkleuren. 

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 12 m2

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf
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Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim is een watergebaseerde primer met isolerende en 
fixerende eigenschappen gebaseerd op acrylaatbindmiddelen voor  
binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn :

• Heel goede dekkracht
• Verbergt en isoleert roet-, nicotine- en oude vochtvlekken
• Goede hechting op oude verflagen, minerale ondergronden, hout, OSB, 

gegalvaniseerde oppervlakken, PVC en andere kunststoffen
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Hydroprim heeft een matte glans en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

Supermat Plafond 5L • 10L

Supermat Plafond kan gebruikt worden als een afwerkingslaag voor 
plafonds.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Spatvrij

Supermat Plafond heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en is enkel 
beschikbaar in wit.

1 L
=

± 12 m2

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf



PROTEC TION MADE EASY Wall Indoor – 6PROTEC TION MADE EASY

Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Snelle droging
• Goede hechting op verschillende minerale ondergronden
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Libomat heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede hechting op verschillende ondergronden en geschikte primers
• Mooie vloei-eigenschappen indien aangebracht met geschikte rol of 

borstel
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Softmat heeft een fluweelmatte glans (85°-3 Gn) en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf
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≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix is een hoogwaardige waterafdunbare impregnatie- en grondlaag, 
die kan gebruikt worden voor minerale ondergronden zoals beton, gips, 
metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn :

• Adequaat impregnatievermogen
• Hoog bindend vermogen
• Versterkend en fixerend

Indien niet mogelijk om een afzonderlijke laag Aquafix aan te brengen, 
kan Aquafix ook toegevoegd worden aan alle watergebaseerde grondla-
gen om de fixatie van de grondlaag op de ondergrond te verbeteren.

Aquafix is kleurloos.

Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim is een watergebaseerde primer met isolerende en fixerende 
eigenschappen gebaseerd op acrylaatbindmiddelen voor binnen- en 
buitentoepassingen, die ook gebruikt kan worden als universele 
afwerkingslaag.

Kenmerken zijn :

• Heel goede dekkracht
• Verbergt en isoleert roet-, nicotine- en oude vochtvlekken
• Goede hechting op oude verflagen, minerale ondergronden, hout, OSB, 

gegalvaniseerde oppervlakken, PVC en andere kunststoffen
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Hydroprim heeft een matte glans (85°-10 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf
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Acrylon Filler MFR

Acrylon Filler MFR is een acrylaatverf die microvezels bevat en hierdoor 
als intermediaire laag kan gebruikt worden om haarscheurtjes te overbruggen. 
Acrylon Filler MFR kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Kenmerken zijn:

• Adequate vulling voor poreuze ondergronden
• Herstelt haarscheurtjes
• Appliceerbaar in hogere laagdikte
• Versterkt de ondergrond

Acrylon Filler MFR is beschikbaar in wit en kan aangekleurd worden in 
pastelkleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

10L

≥ 10°C

Liboprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Liboprim is een waterafdunbare primer voor binnentoepassing op muren 
gebaseerd op een styreen-acrylaat bindmiddel.

Kenmerken zijn:

• Afdoende dekkracht
• Adequate hechting op minerale ondergronden
• Goede impregnatie-eigenschappen
• Een solide basis voor afwerkingslagen

Liboprim heeft een diepmatte glans en kan bij benadering aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≥ 10°C

1 L
=

± 8 m2

1 L
=

± 5-7 m2

≤ 85%

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf
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Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Snelle droging
• Goede hechting op verschillende minerale ondergronden
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Libomat heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede hechting op verschillende ondergronden en geschikte primers
• Mooie vloei-eigenschappen indien aangebracht met geschikte rol of borstel
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Softmat heeft een fluweelmatte glans (85°-3 Gn) en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf
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Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libodur is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf die kan 
gebruikt worden als eindlaag voor binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Degelijke duurzaamheid en soepelheid
• Voldoende hechting op talrijke materialen, zoals pleisterwerk, cement, 

bakstenen, behangpapier, enzovoort
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 15)

Libodur heeft een fluweelachtige matte glans (85°-16 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, 
RAL, NCS, …).

Acrylon (Gloss) 1L • 2,5L • 10L

Acrylon is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf die kan gebruikt 
worden als eindlaag voor binnen- en buitentoepassingen. 

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Voldoende hechting op talrijke ondergronden
• Adequate resistentie tegen krassen en vuil
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie pagina 15).

Acrylon heeft een satijnglans (85°-18 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

Acrylon Gloss is glanzend (60°-79 Gn), beschikbaar in wit en kan aangekleurd 
worden in pastelkleuren.

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 8-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf
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Metallic 0,5L • 1L • 2,5L

Metallic is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf 
met metallic-effect, die kan gebruikt worden als eindlaag voor 
binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Buitengewoon glinsterend effect
• Appliceerbaar met verschillende technieken
• Goede dekkracht
• Speciale structuureffecten mogelijk

Metallic is glanzend en is beschikbaar in meer dan 20 tinten, waaronder 
in goud, zilver en brons. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf

1 L
=

± 10-12 m2
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Liboclean 1L • 2,5L • 10L

Liboclean is een zeer goed reinigbare, duurzame muurverf op basis van 
een acrylaathars voor binnentoepassingen op minerale ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Uitstekend te reinigen zonder opglanzen
• Goede dekkracht
• Geringe vuilopname
• Vlotte verwerking
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie pagina 15)

Liboclean is laagsatijn (85°- < 7 Gn) en kan enkel aangekleurd worden in 
wit en pastelkleuren.

≥ 8°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

Wall Indoor - New Generation
Binnenmuurverf

Hydromat+ is een watergebaseerd 2- in 1 potsysteem voor binnentoepassingen 
op minerale ondergronden (muren & plafonds). Het product kan zowel als grond- 
en afwerkingslaag gebruikt worden. 

Kenmerken zijn:

• Goed hechtende verf die impregneert, fixeert en isoleert
• Goede dekkracht
• Vlotte verwerking
• Goede isolatie van vocht- en nicotine vlekken dankzij een unieke 

harscombinatie
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie pagina 15)

Hydromat+ heeft een matte glans (85°- < 3 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

≥ 8°C

1 L
=

± 8-10 m2

New Generation

building paints

Hydromat+ 1L • 2,5L • 10L
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Wall Indoor
Binnenmuurverf

AQUAFIX HYDROFOND HYDROPRIM SUPERMAT PLAFOND LIBOMAT SOFTMAT HYDROMAT+

Glans - satijn mat diepmat 
85°-2 Gn

diepmat 
85°-2 Gn

fluweelmat 
85°-3 Gn

mat
85°-< 3 Gn

Overschilderbaar na  
(bij 20°C) 4-8 u 5 u 12 u 5 u 5 u 4 u 4 u

Droogtijden (bij 20°C) 

- Stofvrij 

- Kleefvrij 

- Droog

 

15 min 

-

-

 

5 min 

- 

2 u

 

5 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

30 min

-

2 u

Theoretisch 
rendement 

± 5-6 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 11998 
norm - werkwijze nr. 2

- - klasse 1 - klasse 1 klasse 1 klasse 1

Glans- en 
kleurbehoud

- goed goed zeer goed zeer goed zeer goed goed

VOC < 5 gr/L (Cat. A/h) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 25 gr/L (Cat. A/a) < 28 gr/L (Cat. A/a) < 25 gr/L

Aanbevolen 
laagdikte

- 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron -

Vaste stofgehalte  

- In volume 

- in gewicht

 

18 (± 2) % 

16 (± 2) %

 

44 (± 2) % 

61(± 2) %

 

48 (± 2) % 

66 (± 2) %

 

43 (± 2) % 

62 (± 2) %

 

44 (± 2) % 

61 (± 2) %

 

47 (± 2) % 

64 (± 2) %

43 (± 2) %

61 (± 2) %

Densiteit 1,03 1,42 1,52 1,48 1,45 1,56 1,45

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf
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Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf

HYDROPRIM LIBOPRIM ACRYLON  
FILLER MFR LIBOMAT SOFTMAT LIBODUR ACRYLON ACRYLON  

GLOSS HYDROMAT+ LIBOCLEAN

Glans mat 
85°-10 Gn diepmat - diepmat 

85°-2 Gn
fluweelmat  
85°-3 Gn

fluweelmat  
85°-16 Gn

satijn
85°-18 Gn

glanzend
60°-79 Gn

mat
85°-< 3 Gn

laagsatijn
85°- < 7 Gn 

Overschilderbaar 
na (bij 20°C) 12 u 4-5 u 16 u 5 u 4 u 4-5 u 4 u 6 u 4 u 4 u

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij 5 min 5 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Kleefvrij ± 15 min 15 min - - - - - - - -

- Droog - 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u

Theoretisch 
rendement 

± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-7 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 
11998 norm - 
werkwijze nr. 2

klasse 1 klasse 2 - klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 - klasse 1 klasse 1

Glans- en 
kleurbehoud

goed goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed goed goed

VOC < 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 5 gr/L  
(Cat. A/g)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

< 25 gr/L  
(Cat. A/a)

< 28 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 55 gr/L  
(Cat. A/c) < 25 gr/L < 20 gr/L  

(Cat. A/a)

Aanbevolen 
laagdikte

50-60 micron 50-60 micron - 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron - -

Vaste stofgehalte

- In volume 48 (± 2) % 48 (± 2) % 50 (± 2) % 44 (± 2) % 47 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 43 (± 2) % 43 (± 2) % 40 (± 2) %

- in gewicht 66 (± 2) % 81 (± 2) % 66 (± 2) % 61 (± 2) % 64 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 61 (± 2) % 50 (± 2) %

Densiteit 1,52 1,70 1,45 1,45 1,56 1,39 1,35 1,25 1,45 1,21
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Wall Indoor
Binnenmuurverf

Wat is afwasbaarheid van verf?

De afwasbaarheid van verf wordt getest in een labo-omgeving volgens de 
norm ISO 11998. In de test wordt de verf met een specifieke natte laagdikte 
(300 micron) aangebracht. Het staal wordt na 28 dagen drogen gewogen.

De afwasbaarheid wordt geëvalueerd door een sponsje gedrenkt in detergent 
te wrijven op de droge verflaag. Na 200 wrijfcycli wordt het staal opnieuw 
gewogen en het verlies aan gewicht (= laagdikteverlies) is de maatstaf voor de 
afwasbaarheid. 

Naargelang het laagdikteverlies wordt de verf in een afwasbaarheidsklasse 
ingedeeld volgens norm EN 13300 : 

• Klasse 1 betekent : < 5 μm laagdikteverlies na de test

• Klasse 2 betekent : > 5 μm en < 20 μm laagdikteverlies na de test

• Klasse 3 betekent : > 20 μm en > 70 μm laagdikteverlies na de test

Verf van klasse 1 is beter afwasbaar dan een klasse 3 geklasseerde verf.
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WALL 
OUTDOOR

Wall Outdoor

Elke gevelrenovatie vormt een uitdaging: mosontwikkeling, 
scheurtjes, spleten, luchtverontreiniging, enzovoort. De hoog-
kwalitatieve gevelverven van Libert Paints garanderen de beste 
oplossing voor de professionele schilder. 

De gevelverfsystemen van Libert Paints hebben een hoge dekkracht 
en een universele hechting, zijn eenvoudig aan te brengen en 
gemakkelijk in onderhoud. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in een  
groot aantal kleuren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Onze gevelverven kunnen gebruikt worden in volgende domeinen:

• Villas
• Scholen
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Muren van ondergrondse parkings
• …
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Wall Outdoor
Gevelverf

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

M
o

sw
er

en
d

G
ro

n
d

la
ag

Ei
n

d
la

ag

Cryltane CF Finish

Fungex 

(24-72u  
laten inwerken)

Fungex 

(24-72u  
laten inwerken)

Cryltane CF Impregnation 
(op poreuze ondergronden)

Fungex 

(24-72u  
laten inwerken)

Surface Conditioner Surface Conditioner

Hydroprim 
(wit of  

aangekleurd)
Hydroprim 

(wit of aangekleurd)
Acrylon MFR Filler 

(wit of pasteltinten)

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-10 m2

Reeds geschilderde 
ondergronden

Natuurstenen
Glad beton

Minerale ondergronden  
Bakstenen - Cement Cellenbeton

Fungex 

(24-72u laten inwerken)

Acrylon 
(wit of 

aangekleurd)

Resacryl Mat Velouté 
(wit of  

aangekleurd)

Libodur 
(wit of 

aangekleurd)
of of

Resacryl Satin 
(wit of  

aangekleurd)
of
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Wall Outdoor
Gevelverf

V
o

o
rb

er
ei

d
in

g
tu

ss
en

la
ag

Ei
n

d
la

ag

Fungex 

(24-72u  
laten inwerken)

Resilox V1 Fixprim  
(wit of aangekleurd)

Bestaande verflagen Scheuren of andere
oppervlakte fouten

Schimmels, algen, 
mossen

Nieuw en/of poederend
Niet geverfd

1 of 2 lagen Resilox V1 Finish wanneer Resilox V1 Quartz MFR als scheuroverbruggende tussenlaag wordt gebruikt

OF een 2de laag Resilox V1 Quartz MFR om een kalei-look te bekomen

met V1 classificatie

G
ro

n
d

la
ag

 

Resilox V1 
Quartz MFR  

(wit of  
aangekleurd)

Niet-V1-verfagen verwijderen
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Wall Outdoor
Gevelverf

Surface Conditioner 1L • 5L

Surface Conditioner is een bijzonder hoogwaardige solventgedragen 
impregnatie- en grondlaag voor minerale ondergronden, die vooral wordt 
gebruikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Buitengewoon impregnatievermogen
• Uitstekend bindend vermogen
• Voldoende hechting op minerale ondergronden zoals baksteen,  

beton en cement
• Gebruiksklaar

Surface Conditioner heeft een matte glans en is kleurloos.

≥ 10°C≤ 85%

Fungex 1L • 5L • 25L

Fungex is een kleurloos desinfectiemiddel met een dodende werking 
tegenover bacteriën, schimmels en mossen. Fungex wordt gebruikt 
voor het ontmossen van muren, opritten, terrassen, hout en andere 
bouwmaterialen, vooraleer de schilderwerken aangevat worden. 

Kenmerken zijn:

• Penetreert tot in de kern van het organisme. Hierdoor een meer 
doeltreffende werking 

• Bezit een registratienummer 9884B toegekend door het Ministerie van 
Volksgezondheid en Leefmilieu

Fungex is kleurloos.

Fungex lang genoeg laten inwerken (tot 72 uur) om een optimaal 
effect te bekomen. Na inwerken goed naspoelen met water vooraleer de 
primerlaag aan te brengen. 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 6 m2
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Wall Outdoor
Gevelverf

Cryltane CF Impregnation 

Cryltane CF Impregnation is solventgedragen, tweecomponent 
polyurethaan impregnatieverf die gebruikt kan worden op poreuze 
ondergronden zoals beton, baksteen, gips, metselwerk, …

Kenmerken zijn :

• Diepe penetratie in de ondergrond
• Uitstekend bindend vermogen
• Bestand tegen verzeping

Cryltane CF Impregnation heeft een satijnglans en is kleurloos.

1 L
=

± 6-10 m2

4L

≥ 8°C

Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim is een watergebaseerde primer met isolerende en 
fixerende eigenschappen gebaseerd op acrylaatbindmiddelen voor  
binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn :

• Heel goede dekkracht
• Verbergt en isoleert roet-, nicotine- en oude vochtvlekken
• Goede hechting op oude verflagen, minerale ondergronden, hout, OSB, 

gegalvaniseerde oppervlakken, PVC en andere kunststoffen
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Hydroprim heeft een matte glans en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 12 m2

30-85%

1 L
=

± 5-9 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Wall Outdoor
Gevelverf

Resilox V1 Quartz MFR 

Resilox V1 Quartz MFR is een sterke scheuroverbruggende en 
waterdampdoorlatende gevelverf met kalei-look.

Kenmerken zijn :

• Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
• Zeer lage wateropname (EN 1062-3): klasse W3: < 0.1 kg/(m2xh0.5)
• Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
• Goede dekkracht
• Sterk hydrofoob: water parelend lotuseffect
• Uitstekende werking tegen groen aangroei
• PU versterkt

Resilox V1 Quartz MFR kan aangekleurd worden in verschillende 
kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

3,5KG • 15K

≥ 8°C

Resilox V1 Fixprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resilox V1 Fixprim is een fixeermiddel en primer in één product voor 
gevels. Het product combineert uitstekende impregnerende en fixerende 
eigenschappen met een goed isolerend karakter.

Kenmerken zijn :

• Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
• Uitstekende impregnatie
• Goede dekkracht
• Vlotte verwerking, spatvrij
• Lange open tijd

Resilox V1 Fixprim kan aangekleurd worden in verschillende kleuren 
(tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

0,3-0,5 Kg
=

1 m2

≥ 8°C

≤ 85%

1 L
=

± 6-8 m2
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Wall Outdoor
Gevelverf

Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libodur is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf die gebruikt 
kan worden als eindlaag voor binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Degelijke duurzaamheid en soepelheid
• Voldoende hechting op talrijke materialen, zoals pleisterwerk, cement, 

bakstenen, karton, behangpapier, enzovoort
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Libodur heeft een fluweelachtige matte glans (85°-16 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, 
RAL, NCS, …)

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 8 m2

Resilox V1 Finish 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resilox V1 Finish is een heel sterke waterdampdoorlatende gevelverf 
met een uitstekende vroegwaterweerstand.

Kenmerken zijn :

• Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
• Zeer lage wateropname (EN 1062-3): klasse W3: < 0.1 kg/(m2xh0.5)
• Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
• Goede dekkracht
• Sterk hydrofoob: water parelend lotuseffect
• Uitstekende werking tegen groen aangroei
• Vlotte verwerking, spatvrij
• Lange open tijd
• PU versterkt

Resilox V1 Finish kan aangekleurd worden in verschillende kleuren 
(tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

≥ 8°C

1 L
=

± 7-9 m2
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Wall Outdoor
Gevelverf

Resacryl Satin

Resacryl Satin is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare 
schimmel- en algenwerende acrylaatverf die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Geringe vuilaanhechting
• Een algenwerende en schimmelwerende werking
• Bezit een registratienummer 5007B toegekend door het Ministerie van 

Volksgezondheid en Leefmilieu
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Resacryl Satin heeft een satijnglans (85°-20 Gn) en kan aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1L • 2,5L • 5L • 10L

1 L
=

± 6-10 m2

≤ 85%

≥ 10°C

Resacryl Mat Velouté 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resacryl Mat Velouté is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare 
schimmel- en algenwerende acrylaatverf die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Geringe vuilaanhechting
• Een algenwerende en schimmelwerende werking 
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)
• Bezit een registratienummer 5007B toegekend door het Ministerie van 

Volksgezondheid en Leefmilieu

Resacryl Mat Velouté heeft een fluweelmatte glans (85°-5 Gn) en 
kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, 
RAL, NCS, …).

1 L
=

± 6-10 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Wall Outdoor
Gevelverf

Cryltane CF Finish 4L

Cryltane CF Finish is een tweecomponent polyurethaan verf voor 
minerale ondergronden die gebruikt kan worden voor buitentoepassingen 
op beton, baksteen, cement, metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn:

• Hoge verzepingsweerstand
• Hoge chemicaliënweerstand
• Voldoende waterdampdoorlaatbaarheid
• Heel geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Heel geringe vuilaanhechting: de coating kan gemakkelijk gereinigd 

worden onder hoge druk of onder stoomreiniging

Cryltane CF Finish heeft een satijnglans (60°-40 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende pastelkleuren.

≥ 8°C

1 L
=

± 6-10 m2

30-90%

1 L
=

± 6-10 m2

Acrylon 1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon is een hoogkwalitatieve, watergedragen gevelverf 
met acrylaatharsen, die gebruikt kan worden voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Voldoende hechting op verschillende ondergronden
• Weerbestendig
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Acrylon heeft een satijnglans (85°-18 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2
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Wall Outdoor
Gevelverf

Waterdampdoorlaatbaarheid

Bij het schilderen van een buitengevel is het zeer belangrijk dat de verf de 
muur beschermt tegen water en regen, maar het is ook belangrijk dat de muur 
blijft ‘ademen’, dus waterdampdoorlaatbaar blijft. De waterdampdoorlaatbaar-
heid van een verflaag wordt in het labo getest volgens de norm ISO 7783-1. 

In een gesloten kamertje, wordt een verflaag aangebracht op een doorlaatbaar 
membraan. De onderkant van het kamertje wordt opgevuld met water tot 
onder het membraan. Boven het membraan wordt de lucht continu ververst. 
De complete kamer wordt gewogen. Hoe meer het membraan doorlaatbaar 
is, hoe meer water er door kan verdampen, hoe meer luchtstromen die door 
deze ruimte bewegen de waterdamp meenemen en hoe minder water er in de 
gesloten kamer zich bevind na een bepaalde tijd. Het verschil in gewicht van 
het kamertje voor en na wordt gemeten en geeft zo de waterdampdoorlaat-
baarheid van het membraan weer. Hoe lager het gewicht, hoe meer damp-
doorlatend de verflaag is.

Klasse Resultaat

V1

V2 (gemiddeld) ≥ 0,14 en < 1,4 m (1) ≤ 150 en > 15 g/(m².j)

V3 (zwak) ≥ 1,4 m (1) ≤ 15 g/(m².j)
(1) Bestand tegen waterdampdiffusie.

Resilox (V1) > Acrylon (V2) > Resacryl (V2) >> Cryltane CF (V3)

Waterondoorlaatbaarheid (EN 1062-3)

De waterondoorlaatbaarheid van een verflaag wordt gemeten volgens de 
norm EN 1062-3.

Gevelstenen met een waterabsorptie van min 5kg/m2/h worden geschilderd 
aan 1 zijde met de testen verf. De andere zijden worden afgeschermd door een 
waterondoorlaatbare coatinglaag. Na 28 dagen droogtijd wordt de gevelsteen, 
na afwegen, ondergedompeld in water. Het gewicht van de steen wordt 
regelmatig gewogen tot een constant gewicht wordt gemeten. Het verschil 
in gewicht van de steen voor en na is een maat voor de waterabsorptie, dus 
water(on)doorlaatbaarheid van de verflaag. Een meer gesloten, dicht vernette 
verflaag zal meer waterondoorlatend zijn dan een minder gesloten systeem. 
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Wall Outdoor
Gevelverf

FUNGEX SURFACE 
CONDITIONER HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION
RESILOX V1

FIXPRIM
RESILOX V1

QUARTZ MFR
RESILOX V1

FINISH LIBODUR RESACRYL SATIN 
/ MAT VELOUTÉ ACRYLON CRYLTANE CF 

FINISH
ACRYLON  

FILLER MFR

Glans - - mat - mat ultramat ultramat
fluweelmat 
85°-16 Gn

satijn  
85°-20 Gn 
fluweelmat
85°-5 Gn

satijn
85°-18 Gn

satijn 
60°-40 Gn

-

Overschilderbaar na  
(bij 20°C)

min. 24 u na 
spoeling

12 - 24 u 12 u 6-8 u 4 u 4 u 4 u 4-5 u 4 u 4 u 16 u 16 u

Droogtijden (bij 20°C)
- Stofvrij - 30 min 5 min 10 min 20 min 30 min 20 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Kleefvrij - ± 1-2 u ± 15 min 1-2 u - - - - - - 2-3 u -

- Droog - - - - 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 24 u 2 u

Theoretisch rendement ± 8-10 m²/L ± 8 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-9 m²/L ± 6-8 m²/L ± 0,3-0,5 kg/m² ± 7-9 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 6-10 m²/L ± 5-7 m²/L

Afwasbaarheid volgens de ISO 
11998 norm - werkwijze nr. 2

- - klasse 1 - - klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 - -

Waterdamp doorlaatbaarheid 
volgens de ISO 7783-2 

(classificatie volgens tabel (*))
- - - -

V1: Sd-waarde 
< 0.1m

V1: Sd-waarde 
< 0.1m

V1: Sd-waarde 
< 0.1m

-
V2: 53,33 g/

m².d 
(Sd: 0,39 m)

V2: 85,39 g/
m².d

(Sd: 0,25 m)

V3: 5,95 g/m².d
(Sd: 3,53 m)

-

Waterondoorlaatbaarheid 
volgens de EN 1062-3 norm

- - - - - - - -
0,017 - 0,018 - 

0,017 
W (kg/m².h0,5)

0,012 - 0,014 - 
0,012 

W (kg/m².h0,5)

0,002 - 0,003 
W (kg/m².h0,5)

-

Glans- en kleurbehoud - - - - - zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

VOC -
< 750 gr/L  
(Cat. A/h)

< 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 685 gr/L  
(Cat. A/c)

< 25 gr/L < 15 gr/L < 15 gr/L
< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

380 gr/L  
(onverdund)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

Aanbevolen laagdikte - - 50-60 micron - - - - 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron  ± 50 micron -

Vaste stofgehalte

- In volume 3 (± 1) % 11 (± 2) % 48 (± 2) % 22 (± 2) % 39 (± 2) % 45 (± 2) % 41 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

- In gewicht - 19 (± 2) % 66 (± 2) % - 55 (± 2) % 65 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 66 (± 2) %

Densiteit 1,0 0,88 1,52 0,90 1,40 1,55 1,45 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45
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WOOD

Wood

Ruimtes bestaan niet alleen uit muren en plafonds, maar ook deuren, 
houten panelen etc. Deze moeten ook in de juiste kleur en glansgraad 
worden afgewerkt om een harmonieus geheel te bekomen. De 
houtbeschermingslakken van Libert Paints zijn waterafdunbaar, 
bezitten excellente vloei-eigenschappen en zijn krasbestendig. Ze 
zijn verkrijgbaar in mat en satijnglansgraden. Bovendien kunnen ze 
aangebracht worden op ferro-, non-ferro- en kunststofondergronden, 
op voorwaarde dat u eerst de gepaste primer aanbrengt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De Libert-houtlakken kunnen gebruikt worden in volgende domeinen:

• Villas
• Scholen
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Keukens en badkamers
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WOOD
Houtbeschermende lakken

Primer Resit Plus 
(aankleurbaar)

Niet-bloedend hout 
Oude verflagen (urethaan/alkyd)

Bloedend hout Solventhoudende systemen

G
ro

n
d

la
ag

Ei
n

d
la

ag Resolaq Aqua

Mat of Satin

(aankleurbaar)

Satilux-U-Extreme 
(aankleurbaar)

Resolaq Aqua

Mat of Satin

(aankleurbaar)

Resolaq Aqua Primer 
(aankleurbaar)

Primer Resit Plus 
(aankleurbaar)

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen  
Bloedend hout: Afzelia, Eik, Meranti, Merbau, Teak

Binnen Binnen of buiten

Aqualaq

Mat of Satin

(aankleurbaar)

Aqualaq 

Mat of Satin

(aankleurbaar)

Binnen Binnen of buiten

Aqualaq

Mat of Satin

(aankleurbaar)
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WOOD
Houtbeschermende lakken

Resolaq Aqua Primer 0,5L • 1L • 2,5L

Resolaq Aqua Primer is een watergedragen, acrylaat-polyurethaan 
grondlaag die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Voortreffelijke vloei-eigenschappen
• Gemakkelijk op te schuren 
• Goede hechting op onbehandeld en niet-bloedend hout en op oude 

alkydverflagen (na opschuren)
• Goede dekkracht

Resolaq Aqua Primer heeft een lage satijnglans en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.

Primer Resit Plus 1L • 2,5L

Primer Resit Plus is een solventgedragen, isolerende alkydprimer voor 
hout, die gebruikt kan worden voor buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Heel goede isolerende eigenschappen tegen vochtigheid
• Adequate hechting op bloedhoudend hout
• Goede dekkracht
• Solide kantdekking

Primer Resit Plus heeft een matte satijnglans, is beschikbaar in wit en 
kan aangekleurd worden in pastelkleuren.

≥ 5°C

≤ 85%

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

≥ 10°C ≤ 75%
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WOOD
Houtbeschermende lakken

Resolaq Aqua Mat

Resolaq Aqua Mat is een watergedragen, acrylaat-polyurethaanlak en 
vormt de ideale afwerkingslaag voor binnentoepassingen op hout, metaal 
en plastic ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen
• Goede krasvastheid
• Vergeelt weinig
• Voldoende open tijd
• Antiblocking werking

Resolaq Aqua Mat heeft een matte glans (85°-15 Gn), is beschikbaar 
in wit en kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.

Resolaq Aqua Satin

Resolaq Aqua Satin is een watergedragen, acrylaat-polyurethaanlak 
en vormt de ideale afwerkingslaag voor binnentoepassingen op hout, 
metaal en plastic ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen
• Goede krasvastheid
• Vergeelt weinig
• Voldoende open tijd

Resolaq Aqua Satin heeft een satijnglans (60°-20 Gn), is beschikbaar 
in wit en kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.
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WOOD
Houtbeschermende lakken

Aqualaq Mat

Aqualaq Mat is 3-in-1 watergedragen houtlak, micro-poreus, op basis 
van 100% self-crosslinking (XL) acrylaatdispersie voor het lakken van nieuw 
en reeds behandeld hout.

Kenmerken zijn:

• Lange open tijd
• Uitstekende vloei
• Hoog standvermogen
• Uitstekende buitenduurzaamheid
• Goede mechanische en chemische weerstand
• Snelle blokvastheid
• Snelle watervastheid
• Vochtregulerend
• Hechting op oude alkydlagen

Aqualaq Mat heeft een matte glans (60°-15-20 Gn), is beschikbaar in 
wit en kan aangekleurd worden in verschillende kleuren.

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 8°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.

Aqualaq Satin 0,5L • 1L • 2,5L

≥ 8°C≤ 85%

Aqualaq Satin is 3-in-1 watergedragen houtlak, micro-poreus, op basis 
van 100% self-crosslinking (XL) acrylaatdispersie voor het lakken van nieuw 
en reeds behandeld hout.

Kenmerken zijn:

• Lange open tijd
• Uitstekende vloei
• Hoog standvermogen
• Uitstekende buitenduurzaamheid
• Goede mechanische en chemische weerstand
• Snelle blokvastheid
• Snelle watervastheid
• Vochtregulerend
• Hechting op oude alkydlagen

Aqualaq Satin heeft een satijnglans (60°-30-40 Gn), is beschikbaar in 
wit en kan aangekleurd worden in verschillende kleuren.

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.
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WOOD
Houtbeschermende lakken

Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme is een solventgedragen, alkyd-polyurethaanlak 
voor metalen en niet-metalen ondergronden die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen 
• Solide kantdekking
• Goede flexibiliteit
• Adequate waterondoorlaatbaarheid

Satilux-U-Extreme heeft een satijnglans (60°-35 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, 
RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.
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WOOD
Houtbeschermende lakken

RESOLAQ AQUA PRIMER RESIT PLUS RESOLAQ AQUA MAT RESOLAQ AQUA SATIN AQUALAQ MAT AQUALAQ SATIN SATILUX-U-EXTREME

Glans (60° Gn) laagsatijn mat satijn mat
85°-15 Gn

satijn 
60°-20 Gn

mat
60°-15-20 Gn

satijn 
60°-30-40 Gn

satijn
60°-35 Gn

Overschilderbaar na  
(bij 20°C)

min. 4 u 18 u min. 8 u min. 8 u min. 4-8 u min. 4-8 u 16h

Droogtijden bij 20°C

- Stofvrij 30 min. 1,5 u 1 u na 1 u 1 u na 1 u 1 u

- Kleefvrij - 2,5 u - - - - 4 u

- Droog 2 u 14 u 6 u na 6 u 2 u 2 u 7 u

Theoretisch rendement ± 10-12 m2/L ± 10-12 m2/L ± 9-10 m2/L ± 9-12 m2/L ± 9-12 m2/L ± 9-12 m2/L ± 12 m2/L

Glans- en kleurbehoud - - zeer goed 
(bij binnentoepassing)

zeer goed 
(bij binnentoepassing) zeer goed zeer goeg zeer goed 

(bij buitentoepassing)

VOC < 100 g/L < 350 g/L  
(gebruiksklaar) < 130 g/L < 95 g/L < 34 g/L < 34 g/L < 450 g/L

Aanbevolen laagdikte 40 - 50 micron 40 - 60 micron 40 - 50 micron 40 - 50 micron - - 40 - 60 micron

Vaste stofgehalte

- In volume 36 (+ 2)% 58 (+ 1)% 35 (+2)% 35 (+2)% 36 (+2)% 36 (+2)% 55 (+ 3)%

- In gewicht 47 (+ 2)% 76 (+ 1)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 70 (+ 3)% 

Densiteit 1,24 1,37 1,26 1,24 1,23 1,23 1,32
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METAL

Metal

Dankzij hun universele hechtings- en anticorrosie-eigenschappen 
kunnen de Libert-metaalbeschermingsverven aangebracht worden 
op zowel ferro- als non-ferro ondergronden voor binnen-en 
buitentoepassingen. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in een groot aantal 
kleuren en in twee glansgraden: satijn en glanzend. Ons gamma voor 
metaalbescherming garandeert een optimale bescherming, kwaliteit 
en duurzaamheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De verven voor metaal kunnen aangebracht worden op volgende 
objecten:

• Gereedschap
• Omheiningen
• Afrasteringen
• …
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METAL - Solventgedragen
Verven voor metaalbescherming

Ferro

Ontroest - Geschuurd

ST2/ST3

G
ro

n
d

la
ag

Ei
n

d
la

ag

Monofer

30/70

(schuren en  
      ontstoffen)

(schuren en  
      ontstoffen)

(schuren en  
      ontstoffen)

(schuren en  
      ontstoffen)

(schuren en  
      ontstoffen)

(ontvetten)

(ontvetten) (ontvetten)

(grondig schuren en ontstoffen)

Oude verflagen Ferro en non-ferro
Staal, galva, aluminium, zink

Zincomine
Durotop  
AC 55/85

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

Durozinc 
HS Allprimer

Monofer 30/70 Durotop AC 85Durotop AC 55ofSatilux-U-Extremeof of

Monoprim

Metaal - Ontroest

handontroest : ST2/ST3

Durozinc 
HS Allprimer

of Monotop
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Ontroesten - Schuren 

ST2/ST3

Ferro en non-ferro
staal, galva, aluminium, zink

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

Aquabond Brush/Spray

Aquapox

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-10 m2

Ontroesten - Schuren

handontroest : ST2/ST3

Ferro en non-ferro
staal, galva, aluminium, zink

Multiprimer Aqua

INDOOR

Aquatop Satin
Satilux-Aqua

Resomat-Aqua

METAL - Watergedragen
Verven voor metaalbescherming

(ontvetten) (ontvetten)

(schuren en ontstoffen) (schuren en ontstoffen)
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METAL
Verven voor metaalbescherming

Zincomine

Zincomine is een solventgedragen anticorrosieprimer, gebaseerd 
op speciaal gemodificeerde oliën die gebruikt kan worden in 
buitentoepassingen voor de bescherming van staal.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Overschilderbaar met verschillende afwerkingslagen 
• Vrij van lood- en chromaatverbindingen

Zincomine heeft een matte glans, is beschikbaar in wit en rood en kan 
aangekleurd worden in verschillende pastelkleuren.

1L • 4L

≥ 5°C

≤ 85%

Durozinc HS Allprimer

Durozinc HS Allprimer is een solventgedragen anticorrosieprimer 
op basis van vinylcopolymeren die gebruikt kan worden voor binnen- en 
buitentoepassingen op verschillende ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Goede hechting op ijzer, galva, metallisatie, aluminium, hard PVC, plastic 

en OSB-platen
• Overschilderbaar met verschillende afwerkingslagen
• Adequate waterweerstand

Durozinc HS Allprimer heeft een matte glans en is beschikbaar in wit, 
zwart en middengrijs. 

0,75L • 2,5L • 4L

≤ 85%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
2 

comp.
2 

comp.

1 L
=

± 11 m2

METAL - Solventgedragen
Verven voor metaalbescherming
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Durotop AC 55 Satin/85 Gloss

Durotop AC 55/85 zijn solventgedragen verven op basis van urethaan 
alkydharsen die een anticorrosiebescherming kunnen bieden voor staal. 
De verven kunnen gebruikt worden als afwerkingslaag voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Bevat een actief anticorrosiepigment
• Goede weerbestendigheid
• Kan eventueel ook gebruikt worden als grondlaag
• Durotop AC 55 (60°-55 Gn) 
• Durotop AC 85 (60°-85 Gn)

Durotop AC 55/85 kunnen aangekleurd worden in verschillende kleuren 
(tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1L • 4L

≥ 8°C≤ 85%

Monofer 30 Mat/70 Satin

Monofer is een solventgedragen anticorrosieverf op basis van urethaan 
alkydharsen die gebruikt kan worden voor binnen- en buitentoepassingen 
op ijzer en staal.

Kenmerken zijn:

• Eénpotsysteem: kan gebruikt worden als grond- en afwerkingslaag
• Monofer 30 Mat (60°-30 Gn) 
• Monofer 70 Satin (60°-70 Gn)

Monofer kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van 
Mona Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

VOC
< 1 g/L

2 
comp.

2 
comp.

1 L
=

± 9-10 m2

METAL - Solventgedragen
Verven voor metaalbescherming
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Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme is een solventgedragen, alkyd-polyurethaanlak 
voor metalen en niet-metalen ondergronden die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen 
• Solide kantdekking
• Goede flexibiliteit
• Adequate waterondoorlaatbaarheid

Satilux-U-Extreme heeft een satijnglans (60°-35 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
2 

comp.

METAL - Solventgedragen
Verven voor metaalbescherming
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray is een tweecomponent anticorrosieprimer 
op basis van epoxy voor op ferro en non-ferro metalen die gebruikt kan 
worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
• Goede anticorrosie-eigenschappen
• Heel goede elasticiteit
• Goede vloei-eigenschappen

Aquabond Brush / Spray heeft een laagsatijn glans. Aquabond 
Brush is beschikbaar in grijs en Aquabond Spray is beschikbaar in wit.

1L • 2,5L

≥ 12°C

≤ 80%

Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua is een waterafdunbare anticorrosieprimer op basis 
van alkydharsen voor ferro en non-ferro metalen en verschillende plastic-
materialen. De verf kan gebruikt worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitzonderlijke hechting op aluminium en verschillende hout en plastic 
ondergronden (na opschuren)

• Snelle droging
• Lage VOC

Multiprimer Aqua heeft een matte glans, is beschikbaar in wit en kan 
uitsluitend aangekleurd worden pastelkleuren.

0,5L • 1L • 2,5L • 5L

≤ 75%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
2 

comp.

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 10 m2

METAL - Watergedragen
Verven voor metaalbescherming
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AquapoxAquatop Satin

Aquatop Satin is een waterafdunbare urethaan-eindlaag met 
alkydharsen die gebruikt kan worden voor binnen– en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Snelle doordroging
• Goede krasvastheid
• Adequate waterweerstand 
• Geurarm

Aquatop Satin heeft een satijnglans (60°-50 Gn) en kan aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

Aquapox is een tweecomponent, waterafdunbare afwerkingslaag op 
basis van epoxy die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Hoge verzepingsweerstand
• Heel goede elasticiteit
• Bacteriostatische en fungistatische eigenschappen
• Goede weerstand tegen chemicaliën
• Kan ook gebruikt worden als grondlaag op minerale ondergronden
• Toepasbaar in een HACCP-omgeving (indirect voedselcontact) 

Aquapox heeft een satijnglans (60°-40 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

2,5L 2,5L • 10L

≥ 5°C≤ 75%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

2 
comp.

1 L
=

± 6-10 m2

METAL - Watergedragen
Verven voor metaalbescherming
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Monoprim

Monoprim is een sneldrogende ééncomponent anticorrosieprimer 
geschikt voor metalen ondergronden en staalconstructies.

Monoprim heeft een matte glans en is beschikbaar in grijs.

Monotop 50/90 is een sneldrogende industriële alkyd lakverf met 
roestwerende eigenschappen.Vanwege de snelle droogtijd zal dit product 
enkel verspoten kunnen worden.

Monotop 50/90 is een goede eindlaag voor de bescherming van 
metalen en andere ondergronden in combinatie met een geschikte 
grondlaag.

• Monotop 50: satijnglans (60°-50 (±10) Gn) 
• Monotop 90: hoogglanzende verf (60°-90 (±5) Gn)

Monotop 50/90 kunnen aangekleurd worden in RAL-kleuren.

20L 

≥ 5°C≤ 85%

1 L
=

± 11 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

2 
comp.

1 L
=

± 6-10 m2

METAL - New Generation
Verven voor metaalbescherming

New Generation

building paints

Monotop 50/90 16L
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METAL
Verven voor metaalbescherming

ZINCOMINE DUROZINC HS 
ALLPRIMER MONOPRIM MONOFER  

30/70
DUROTOP AC  

55/85
SATILUX-U-
EXTREME

MULTIPRIMER 
AQUA

AQUABOND  
BRUSH/SPRAY

AQUATOP 
SATIN AQUAPOX MONOTOP  

50/90

Glans mat mat Mat
30: satijn 60°-30 Gn

70: hoogglans 60°-70 

Gn

55: satijn 60°-55 Gn

58: hoogglans 60°-85 

Gn

satijn
60°-35 Gn mat laagsatijn satijn

60°-50 Gn
satijn

60°-40 Gn

50 (±10) : satijn 

60° Gn

90 (±5): hoogglans 

60° Gn

Overschilderbaar na 
(bij 20°C) 16 u 12-24 u zie technische 

fiche 24 u 16 u 16h ± 12 u min. 12 u 24 u 12 u 50: 4 dagen
90: 7 dagen

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij 1 u 15 min 5 min 1 u 30 min. 1 u 5 min 1 u 15 min 4 u 20 min

- Kleefvrij 1,5 u 1-2 u 15-30 min 5 u 2 u 4 u + 15 min 5 u 1 u 6 u -

- Droog 12 u 12 u 2 u 10 u 5 u 7 u - 8 u 4 u 10 u 4 u

Theoretisch rendement ± 11 m2/L ± 11 m2/L

± 11 m²/L (40 
micron) 

± 7.5 m²/L (60 
micron)

± 9-11 m2/L ± 9-10 m²/L ± 12 m2/L ± 9-13 m2/L ± 11 m2/L ± 8-10 m2/L ± 12 m2/L

± 10 m²/L (40 
micron) 

± 6.5 m²/L (60 
micron)

Glans- en 
kleurbehoud

- - - goed goed zeer goed - - goed - -

VOC
wit: < 350 g/L
rood: 447 g/L 
(onverdund)

< 500 g/L < 485 gr/L 
(onverdund)

430 g/L  
(onverdund)

< 450 g/L  
(onverdund) < 450 g/L < 15 g/L < 100 g/L < 30 g/L < 50 gr/L  

(onverdund)
< 545 gr/L  

(onverdund)

Aanbevolen 
laagdikte

30-60 micron 40-60 micron 40-60 micron 60-80 micron 60-80 micron 40-60 micron 40-60 micron 40-60 micron 60-80 micron 60-80 micron 40-60 micron

Vaste stofgehalte

- In volume wit: 45 (± 2)% 
rood: 44 (± 2)% 44 (± 2)% 45 (± 2)% 50 (± 3)% 48 (± 3)% 55 (± 3)% 40 (± 2)% 45 (± 3)% 44 (± 3)% 50 (± 3)% 40 (± 2)%

- In gewicht wit: 66 (± 2)% 
rood: 67 (± 2)% 66 (± 2)% 66 (± 2)% 66 (± 3)% 59 (± 3)% 70 (± 3)% 55 (± 2)% 58 (± 3)% 56 (± 3)% 63 (± 3)% 55 (± 2)%

Densiteit wit: 1,32 
rood: 1,36 1,40 1,35

wit en pastel: 1,35

andere: 1,18
1,15 1,32 1,35 1,3 1.26 1,35

satijn: 1,21 

hoogglans: 1,01
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INDUSTRIAL 
FLOOR

Industrial floors

Vloeren krijgen het dikwijls zwaar te verduren. Vloeren van 
productieruimtes, magazijnen, winkels en toonzalen hebben een 
extra duurzame verf nodig. Daarom hebben wij een aantal unieke 
formules ontwikkeld, waarvan de meeste op basis van polyurethaan– 
of epoxybindmiddelen. Gecombineerd in een systeem, garanderen 
onze vloerverven een kwalitatieve oplossing voor heel veel industriële 
vloertypes.

Onze verfsystemen, die geproduceerd worden op basis van 
hoogkwalitatieve epoxyharsen en polyurethaanbindmiddelen zijn:

• Hoge slijtvastheid
• Eenvoudig aan te brengen
• Toepasbaar voor intensief industrieel gebruik
• Toepasbaar voor gebruik in de voedingsindustrie
• Beschikbaar in een groot aantal kleuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Het gamma van vloerverven kan gebruikt worden in volgende 
domeinen:

• Scholen
• Ziekenhuizen
• Productieruimtes
• Magazijnen en winkels
• Industriële keukens
• Voedselverwerkingsbedrijven (vlees, vis, groenten, …)
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FLOOR
Vloerverven

Durotane Primer  
Texture Durotane SH 60

Polytop Satin of  2 x Mixtane Roller (Textuur) of 
Oxypaint SL Floor

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-10 m2

Zelfnivellerende systemen

2 x Aquafloor
(2 componenten)

Polyfloor Primer

Aquafloor 
verdund

Monofloor PU 60

2 x Polyfloor
(1 component - 3 kleuren)

2 x Durofloor
(2 componenten - altijd opschuren tussen lagen)

2 x Mixtane Roller (Textuur)
(2 componenten)

Solfix of
Cryltane DTS 20 ver-

dund met 10 % Thinner 1

2 
comp.

Poreuze ondergronden

2 x Monofloor PU 60
(1 component)

Oxypaint SL Floor
(2 componenten)

2 x Mixtane Roller (Textuur)
(2 componenten)

2 x Durofloor
(2 componenten)

2 x Polyfloor
(1 component - 3 kleuren)

Oxypaint SL Floor  
Primer

Cryltane DTS 20

Solfix

2 
comp.

Niet-poreuze ondergronden

Monofloor PU 60 2 x Monofloor PU 60
(1 component)

2 x Aquafloor
(2 componenten)

Aquabond verdund + 
additief
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FLOOR
Vloerverven

Voorbereiding van de ondergrond

AL GESCHILDERDE ONDERGRONDEN :

Als de hechting van de huidige verflaag voldoende is:

• Verwijder olie en vet met een detergent of een geschikt oplosmiddel
• Indien het oppervlak schoongemaakt werd met olierijke zeep: maak 

zorgvuldig schoon met soda
• Zand(kogel)straal het oppervlak
• Verwijder alle losse deeltjes en stof (bij voorkeur met een stofzuiger, dit 

om een goede hechting van de verf op de ondergrond te garanderen). 
• Breng de grondlaag zo snel mogelijk aan om de komst van nieuwe losse 

deeltjes en stof op het oppervlak te vermijden.

Als de hechting van de huidige verflaag niet voldoende is:

• Verwijder de huidige verf

ALS HET OPPERVLAK HOLTES BEVAT:

• Meng droog (gemalen) zand met Polyfloor Primer
 -  Meng 6/1 zand/primer voor grote en diepe holtes
 - Meng 4/1 zand/primer voor kleinere en ondiepe holtes

• Vul de holtes met het mengsel
• Impregneer met Polyfloor Primer
• Schuur tot de ondergrond opnieuw glad is
• Breng de toplaag aan
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Water dat op het oppervlak terecht komt, wordt geabsorbeerd.

Beton, cement tegels, …

Water dat op het oppervlak terecht komt, wordt niet geabsorbeerd.

Polybeton

Hoe kunnen we porositeit testen?

Poreuze oppervlakken Niet-poreuze oppervlakken

Start Start

Na een paar minuten 
het water wordt geabsorbeerd door het oppervlak

Na een paar minuten 
het water blijft op het oppervlak staan:  

het wordt niet geabsorbeerd door de ondergrond
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POREUS NIEUW OPPERVLAK

• Voor de verf aangebracht wordt, dient het oppervlak droog te zijn. 
Meet met een vochtigheidsmeter: idealiter is de vochtigheid van het 
vloeroppervlak minder dan 5%

• Een nieuwe betonnen laag is best volledig uitgehard (wacht 8 à 12 
weken voor het aanbrengen van een verflaag)

• Olievlekken dienen verwijderd of gereinigd te worden (detergent – NaOH 
(10% in water) – Solvatane)

• Pas op met olie of vet die diep in de poriën ingedrongen is. Dat is 
meestal moeilijk te verwijderen. Ontvet best een paar keer.

• Alle losse deeltjes dienen verwijderd te worden (met een borstel of bij 
voorkeur een industriële stofzuiger)

NIET-POREUZE ONDERGRONDEN: POLYBETON, …

• Verwijder olie en vet met detergent of een geschikt oplosmiddel
• Op polybeton: verwijder ‘curing compounds’ via kogelstralen of via etsen 

met een zuuroplossing (3L in 10L water) en was daarna grondig met water
• De ondergrond is best droog voor de verf wordt aangebracht 

(vochtigheid lager dan 5%)
• Verwijder stofdeeltjes (schoonmaken met industriële stofzuiger)
• Keramische tegels: verwijder olie, vet en stof
• Breng primer zo snel mogelijk aan om te vermijden dat stof opnieuw op 

het oppervlak komt
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Polyfloor Primer 5L

Polyfloor Primer is een solventgedragen, vochtuithardende 
polyurethaan primer die kan gebruikt worden voor binnentoepassingen op 
poreuze ondergronden zoals beton, chappe, betontegels en cementtegels. 

Kenmerken zijn:

• Uitstekende impregnatie-eigenschappen
• Dezelfde dag overschilderbaar met een volgende laag
• Gemengd met droog zand kan Polyfloor Primer holtes opvullen

Polyfloor Primer is glanzend en kleurloos.

≤ 85% ≥ 5°C

Cryltane DTS 20 1L • 4L • 10L

Cryltane DTS 20 is een tweecomponent acrylaat polyurethaan primer 
voor ferro en non-ferro ondergronden OSB-platen, hout, MDF, kunststoffen 
(o.a. hard PVC, ABS, polyester, …) en minerale ondergronden die kan 
gebruikt worden voor binnen – en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende hechting
• Adequate anticorrosie-eigenschappen
• Verhoging van de dekkracht van de afwerkingslaag door het gebruik van 

een al aangekleurde primer

Om een antisliplaag te creëren, kunnen grove antislipkorrels toegevoegd 
worden aan de primerlaag. Daarna wordt de laag afgewerkt door een 
geschikte toplaag.

Cryltane DTS 20 heeft een matte glans en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

2 
comp.

1 L
=

± 6-10 m2

≥ 8°C≤ 85%

1 L
=

± 2-6 m2

1 L
=

± 10 m2 

bij 60 µ

1 L
=

± 6 m2 

bij 100 µ
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray is een tweecomponent anticorrosieprimer 
op basis van epoxy voor op ferro en non-ferro metalen die gebruikt kan 
worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
• Goede anticorrosie-eigenschappen
• Heel goede elasticiteit
• Goede vloei-eigenschappen

Aquabond Brush / Spray heeft een laagsatijn glans. Aquabond 
Brush is beschikbaar in grijs en Aquabond Spray is beschikbaar in wit.

1L • 2,5L

≥ 15°C

≤ 80%

Solfix 4L • 10L

Solfix is een tweecomponent acrylaat polyurethaan primer voor 
niet-poreuze ondergronden die gebruikt kan worden voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Zorgt voor een uitstekende hechting op moeilijke ondergronden

Solfix heeft een matte glans en is beschikbaar in wit.

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 11 m2

1 Kg
=

± 5 m2
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Oxypaint SL Floor Primer 3L

Oxypaint SL Floor Primer is een tweecomponent, solventvrije 
epoxygrondlaag die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen op niet-
poreuze ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Heel goede hechting
• Snelle droging
• Goede vloei-eigenschappen voor een solventvrije verf

Oxypaint SL Floor Primer is glanzend en is beschikbaar in wit.

≥ 15°C≤ 75%

1 L
=

± 8 m2

1 L
=

± 6-10 m2

Durotane Primer Texture 3L

Durotane Primer Texture is een solventvrije primer op basis 
van epoxy die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen. Door de 
aanwezigheid van een textuurkorrel in de verf wordt de tussenhechting met 
de afwerkingslaag (gietvloertoplaag) versterkt.

Kenmerken zijn:

• Goede hechting op verschillende ondergronden

Durotane Primer Texture is glanzend en is beschikbaar in wit.

≥ 15°C≤ 75%

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 7-10 m2
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≥ 15°C≤ 75%

Oxypaint SL FLoor 4L

Oxypaint SL Floor is een solventvrije tweecomponent afwerkingslaag 
op basis van epoxybindmiddelen die gebruikt kan worden voor industriële 
binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Excellente abrasieweerstand 
• Adequate weerstand tegen weekmakers in autobanden (zwarte strepen)
• Heel goede weerstand tegen chemicaliën 
• Degelijke waterweerstand
• Toepasbaar in een HACCP-omgeving (indirect voedselcontact)

Oxypaint SL Floor is glanzend (60°-60 Gn) en kan aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 8-10 m2

Monofloor PU 60 1L • 2,5L • 10L

Monofloor PU 60 is een ééncomponent vloerverf op basis van een 
urethaangemodifieerd alkydhars voor kleine en grote projecten.

Kenmerken zijn:

• Zonder primer
• Snelle droging
• Goede hardheid
• goede vergelingsweerstand

Monofloor PU 60 heeft een satijnglans (60°-60 Gn) en kan aangekleurd 
worden.

≤ 85%

≥ 12°C

1 
comp.

1 L
=

± 8-10 m2
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Polyfloor 0,75L • 5L

Polyfloor is een solventgedragen vochtuithardende polyurethaan 
afwerkingslaag die kan gebruikt worden voor binnentoepassingen zoals op 
beton, chappe, cement, cement – en betontegels.

Kenmerken zijn:

• Hoge weerstand tegen chemicaliën
• Goede krasvastheid
• Gebruiksvriendelijk

Polyfloor heeft een satijnglans (60°-80 Gn) en is enkel beschikbaar in 
grijs en rood.

≤ 90%

≥ 5°C

1 L
=

± 4-6 m2
2 

comp.

Durofloor 2,5L • 10L

Durofloor is een solventgedragen tweecomponent afwerkingslaag 
op basis van polyurethaanhars die gebruikt kan worden voor 
binnentoepassingen (parkings, fabrieken, markering, belijning, …).

Kenmerken zijn:

• Hoge abrasievastheid
• Goede krasvastheid
• Hoge weerstand tegen chemicaliën
• Degelijke oppervlaktehardheid

Durofloor heeft een satijnglans (60°-60 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

≥ 8°C

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-10 m2
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Aquafloor 2,5L • 10L

Aquafloor is een waterafdunbare tweecomponent afwerkingslaag 
op basis van epoxy die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen, 
zoals ziekenhuizen, openbare gebouwen, laboratoria, grootkeukens, 
werkplaatsen, zuivelbedrijven, toonzalen en scholen.

Kenmerken zijn:

• Kan ook gebruikt worden als grondlaag op minerale ondergronden
• Toepasbaar in een HACCP-omgeving (indirect voedselcontact)
• Goede krasvastheid
• Goede weerstand tegen chemicaliën

Aquafloor heeft een satijnglans (60°-40-50 Gn) en kan aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 85%

1 L
=

± 8 m2

1 L
=

± 6-10 m2

≥ 15°C

≤ 85% ≥ 8°C

Mixtane Roller (Texture)

Mixtane Roller is een solventgedragen tweecomponent afwerkingslaag voor 
roltoepassing die gebruikt kan worden voor binnen- en buitentoepassingen op 
machines, vloeren (belijningen en afbakeningszones), getraande vloerplaten, … .

Mixtane Roller bestaat ook in een textuurversie. Dankzij de aanwezigheid 
van inerte korreltjes, wordt een ruwer oppervlak gecreëerd met antislipeffect. 

Kenmerken zijn:

• Excellente weerstand tegen chemicaliën, 
• Uitstekende UV- en weerbestendigheid
• Heel goede krasvastheid 
• Hoge elasticiteit en abrasieweerstand
• Toepasbaar in een HACCP-omgeving (indirect voedselcontact)

Mixtane Roller is beschikbaar in hoogglans (60°-90 Gn),  
hoogsatijn (60°-85 Gn), satijn (60°-70 Gn) en laagsatijn (60°-50 Gn).

Mixtane Roller Texture is enkel beschikbaar in hoogglans en satijn.

Mixtane Roller (Texture) is beschikbaar in verschillende kleuren (tinten 
van Mona Colours, RAL, NCS, …).

1kg • 5kg

1 L
=

± 6-10 m2

1 L
=

± 6-8 m2
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Polytop Satin 5kg

Polytop Satin is een oplosmiddelvrije, polyurethaan afwerkingslaag 
die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen. Deze coating is een 
afwerkingslaag op gietvloeren en zelfnivellerende verfsystemen.

Kenmerken zijn:

• Adequate abrasieweerstand
• Goede weerstand tegen chemicaliën
• Degelijke UV-weerstand

Polytop Satin heeft een satijnglans (60°- 30 Gn) en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≥ 15°C≥ 15°C ≤ 75%

1 L
=

± 6-10 m2

1 Kg
=

± 10 m2

Durotane SH 60

Durotane SH 60 is een solventvrije tweecomponent polyurethaan 
zelfnivellerende afwerkingslaag die gebruikt kan worden voor 
binnentoepassingen, zoals op vloeren van vrachtwagens, verplaatsbare units 
en werkplaatsen.

Kenmerken zijn:

• Goede krasvastheid
• Excellente elasticiteit en flexibiliteit
• Snelle doordroging

Durotane SH 60 is glanzend (60°-80 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Mona Colours, RAL, NCS, …).

≤ 75%

25kg

1 L
=

± 6-10 m2

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm
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POLYFLOOR 
PRIMER

CRYLTANE  
DTS 20

AQUABOND 
BRUSH

AQUABOND 
SPRAY SOLFIX

OXYPAINT 
SL FLOOR 

PRIMER

DUROTANE 
PRIMER 

TEXTURE

MONOFLOOR
PU 60 DUROFLOOR POLYFLOOR MIXTANE 

ROLLER

MIXTANE 
ROLLER 

TEXTURE
AQUAFLOOR OXYPAINT 

SL FLOOR
DUROTANE 

SH 60
POLYTOP 

SATIN

Glans glanzend
mat  

gardner 60°
mat mat mat glanzend

glanzend (met  

textuurkorrel)

satijn 

60°-60 Gn

satijn 

60°-60 Gn

satijn

60°-80 Gn

hoogglans 
60°-90Gn
hoogsatijn 
60°-85 Gn

satijn  
60°-70 Gn
laagsatijn 
60°-50 Gn

hoogglans 
satijn

satijn

60°-40-50 Gn

glanzend

> 80 GN  

bij 60°

glanzend 

60°-80 Gn

satijn 

60°-30 Gn

Over-
schilderbaar 
na (bij 20°C)

12 u 12 u 12 u 12 u 12 u 24 u 24 u 24 u
12u (altijd 

schuren tussen 
lagen)

14 u 16 u 16 u 12 u 24 u 24 u 16 u

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij ½ - 1 u 30 min. 1 u 1 u 1,5 u < 2 u < 2 u - 1,5 u 1-1,5 u na 15 min. na 15 min. na 15 min. < 2 u na 2 u na 4 u

- Kleefvrij 1 - 4 u 3 u 5 u 5 u 5 u < 10 u < 10 u 1 u 4 u 4-8 u na 3 u na 3 u 5 u < 10 u na 6 u na 8 u

- Droog 12 u 12 u 8 u 8 u 10 u 20 u 20 u 5 u 12 u 12 u na 12 u na 12 u 11 u 24 u 24 u 24 u

Theoretisch 
rendement

± 2-6 m²/L

± 10 m2/L bij 

60 micron, 

± 6 m2/L bij 

100 micron

± 11 m2/L ± 11 m²/L ± 5 m²/kg ± 8 m2/L ± 7-10 m2/L ± 8-10 m2/L ± 6-8 m²/L ± 6-8 m²/L ± 8-10 m²/Kg ± 8-10 m²/Kg ± 8 m2/L ± 8-10 m2/L 0,64 m2/kg ± 10 m2/kg

Glans- en 
kleurbehoud

- - - - - - - - goed goed uitstekend uitstekend goed goed goed zeer goed

VOC < 571 g/L
< 370 g/L

(onverdund)
< 100 g/L < 100 g/L

< 420 g/L
(onverdund)

0 g/L 0 g/L <420 g/L < 390 g/L < 450 g/L < 480 g/L < 460 g/L < 50 g/L 0 g/L 0 g/L 0 g/L

Aanbevolen 
laagdikte

20-40 

micron

60  

micron

60 

micron

60 

micron

60 

micron

60 

micron

60-80 

micron

60

micron

60-80 

micron

60 

micron

60  

micron
60-80 micron

60 

micron
60-80 micron

1 tot 3  

mm
60-80 micron

Vaste 
stofgehalte

- In volume 34 (± 2)% 60 (± 2)%      45 (± 3)%    45 (± 3)% 49 (± 2)% 100% 100% 50 (± 3)% 54 (± 3)% 50 (± 3)% 44 (± -2)% 47 (± 2)% 49 (± 3) % 100% 100% 100%

- In gewicht 40 (± 2)% 74 (± 2)% 58 (± 3)% 58 (± 3)% 64 (± 2)% 100% 100% 62 (± 3)% 66 (± 3)% 68 (± 3)% - - 62 (± 3)% 100% 100% 100%

Densiteit 0,950 1,4 1,3 1,3 1,290 1,49 1,42 1,05 1,15 1,38 1,15 1.10-1.20 1,33 1,49
A: 1,64

B: 1,18
1,46
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