Speciale producten voor
speciale klussen

Tegellak
≠ Voor muurtegels in droge ruimtes, zoals keuken
en toilet
≠ Grondlaag en aflak in één, hoogglanzend
≠ Voor binnen
≠ Kleur: wit en alle lichte kleuren van het
Finess verfmengsysteem

Verf van het Huis
Met de producten van Finess ben je
zeker van de beste prijs- kwaliteitverhouding. Een compleet pakket lakken

Speciale
producten

Kelderdichting
≠ Witte vochtwerende coating voor het waterdicht
maken en verstevigen van vochtige binnenmuren
van kelders, stallen, magazijnen enz.
≠ Voor binnen

en muurverven met uitstekende verwerkingseigenschappen voor een zeer
aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle
toepassingen, vind je bij Verf van het
Huis advies en inspiratie!

Speciale toepassingen
Speciale ondergronden zoals metaal, beton en cement vragen

Wegenverf
(markering- en isolatieverf)
Voor het aanbrengen van markeringsstrepen,
maar ook uitermate geschikt voor het isoleren van 		
vochtkringen, nicotineplekken,
roetaanslag enz.
Sterk isolerend en slijtvast
Voor binnen en buiten
Kijk voor meer informatie op www.finess.nl
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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!

Voorbehandeling en verven
van vloeren in beton en cement

Roestwerende en decoratieve
metaalbescherming

Zink grijs

Rood

Antraciet

1459

1456

1454

Waterbasis

Wit
1410

Vloerverf

Radiatorlak

≠ Slijtvaste bescherming voor de vloer in de garage of bijkeuken
≠ Bestand tegen brandstof, olie, zout water en warme autobanden
≠ Voor binnen

≠ Glanzend
≠ Vergeelt niet, sneldrogend, reukarm
≠ Voor binnen

Gebroken wit
(RAL 9010)

Crème wit
(RAL 9001)

14205

14204

Finess Radiatorlak is in meerdere lichte kleuren beschikbaar op de Finess verfmengmachine. Vraag de winkel naar de mogelijkheden.

Waterbasis

Wit

Grijs

Antraciet

1410

1457

1454

Rood

Beige

1456

1455

Betonverf
≠ Geef je betonvloer, trap, balkon of bloembakken een kleurtje
≠ Slijtvast, reukarm en sneldrogend
≠ Voor binnen en buiten
Finess Betonverf is in meerdere kleuren beschikbaar op de Finess verfmengmachine. Vraag de winkel naar de mogelijkheden.

Donker groen

Rood

7001

6012

3002

Wit

Groen

Zilver

9010

6005

1405

Metaalverf hoogglans* & zijdeglans

Hoogglans

≠ Op ijzer en staal, ook direct over roest
≠ Grond-, tussen- en eindlaag in 1
≠ Roestwerend

Zijdeglans
Zwart

Goud

9005

1479

* Finess Metaalverf Hoogglanslak is in meerdere lichte kleuren beschikbaar op de Finess verfmengmachine. Vraag de winkel naar de mogelijkheden.

Beton- & cement reiniger

Primer beton- & vloerverf

Hamerslaglak

≠ Verwijdert zware verontreiniging zoals vet,
olie en weersvervuiling
≠ Optimale hechting bij afwerking met
Finess Betonverf en Finess Vloerverf
≠ Voor binnen en buiten

≠ Voorbehandeling voor licht poederende en
onbehandelde ondergronden
≠ Verbetert hechting, fixeert de ondergrond
≠ Voor binnen en buiten

≠ Op ijzer en staal, ook direct over roest
≠ Roestwerend, waterafstotend, kras- en stootvast
≠ Grond-, tussen- en eindlaag in 1

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

Grijs

Zwart

Wit

Licht grijs

1487

1496

1486

Koper

Donker groen

Bruin

1494

1491

1488

Goud

Donker grijs

1495

1485

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

