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Since
1975

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!

SPECIAL        PAINTS

Vloerverf
Slijtvaste, zijdematte verf voor een decoratieve 
bescherming van o.a. cement- en betonvloeren. 
Bestand tegen brandstof, olie, zoutwater en warme 
autobanden. Niet geschikt voor asfaltvloeren.

Wegenverf
Witte verf op basis van alkydhars voor steenachtige- 
en asfalt ondergronden. Voor het aanbrengen van 
markeringsstrepen. Ook zeer geschikt voor het isoleren 
van vochtkringen, nicotineplekken, roetaanslag enz.

Verkrijgbaar in: 2,5L

Verkrijgbaar in: 2,5L

Slijtvast

Slijtvast

Bestand tegen olie 
en benzine

Voor het aanbrengen 
van markeringsstrepen

Zijdemat

Sterk isolerend

Voor binnen

Voor binnen en buiten

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

1459 Zink grijs

Wit

1456 Rood 1454 Antraciet

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat 
is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.
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Ook verkrijgbaar op de Finess Verfmengmachine Ook verkrijgbaar op de Finess Verfmengmachine

Waterbasis

Waterbasis

Waterbasis

Betonverf
Slijtvaste, zijdematte sneldrogende verf voor een 
decoratieve afwerking van betonvloeren, trappen, 
balkons, bloembakken etc. Bevat nagenoeg geen 
oplosmiddel, dus minder milieubelastend.

Radiatorlak
Niet vergelende, sneldrogende, reukarme, 
glanzende lak voor radiatoren en verwarmingsbuizen. 
Bevat nagenoeg geen oplosmiddel, dus minder 
milieu-belastend.

Primer beton- & vloerverf
Voor licht poederende en onbehandelde ondergronden. 
Bijzonder geschikt als voorbehandeling voor Finess 
beton- en vloerverf. Niet te gebruiken als grondlaag 
op verflagen in goede staat.

Metaalverf hoogglans
Roestwerende grond-, tussen- en eindlaag voor ijzer 
en staal. Direct toepasbaar op metalen hekwerken, 
speelgoed, meubels etc.

Hamerslaglak
Roestwerende metaallak met hamerslageffect. 
Waterafstotend, kras- en stootvast. Direct toepasbaar 
op metalen hekwerken, speelgoed, meubels etc. 
Kan ook op hout worden toegepast.

Tegellak
Voor muurtegels in droge ruimtes, zoals keuken en 
toilet. Kan worden aangebracht zonder primer. 
Niet geschikt voor gebruik onder water of voor tegels 
die regelmatig belast worden met warm water.

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml

Verkrijgbaar in: 750ml - 250ml

Verkrijgbaar in: 1L

Verkrijgbaar in: 750ml - 250ml

Verkrijgbaar in: 750ml

Verkrijgbaar in: 750ml

Slijtvast Roestwerend

Roestwerend

Hoge dekkracht

Reukarm

Sneldrogend

Zijdemat Voor ijzer en staal

Voor ijzer en staal

Voor toilet en keuken

Glanzende lak

Verbetert de hechting

Sneldrogend Grond- en aflak in 1

Grond- en aflak in 1

Grond- en aflak in 1

Vergeelt niet

Kleurloos

Voor binnen en buiten Voor binnen en buiten

Voor binnen en buiten

Voor binnen

Voor binnen

Voor binnen en buiten

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

1410 Wit

1410 Wit

1454 Antraciet

14205  Gebroken wit 
 RAL 9010

1457 Grijs

1h

3002 Rood

1485 Donker grijs

1410 Wit

6012 Donker groen

6005 Groen

1486 Licht grijs

14205 Gebroken wit

9010 Wit

7001 Grijs

1487 Zwart

9005 Zwart

1h

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

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


