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Vosschemie Luistert en optimaliseert: op basis van een voort-

durende dialoog met vakman, industrie en ook de eindgebruiker 

optimaliseren wij steeds onze producten. Zo bereiken we de 

grootste klantentevredenheid.

Sedert 1955 maakt Vosschemie internationaal werk van:

Onderzoek naar kwaliteit, innovatie en nieuwste ontwikkelingen

Praktijktesten voor de gebruiksvriendelijkheid van ons gamma

Probleemoplossingen op maat van de gebruiker

Ervaren klantenservice

Trouw aan ons motto: ‘Quality First’ in elk opzicht!
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Oneffenheden vakkundig herstellen

Als Europese marktleider in de productie 

van polyester plamuren bieden we voor 

elke reparatie een geschikte plamuur.  

De hoogwaardige Vosschemie producten 

waarborgen een succesvol resultaat  

en een betrouwbare verwerking op  

verschillende ondergronden zoals  

polyester, metaal,hout en beton.
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FEW pOLyEstEr FiJNpLAmUUr 

Optimale schuurbaarheid met een zeer glad oppervlak als resultaat
FEW is een bijzonder hoogwaardige 2 componenten polyester afwerkplamuur die zich 
door zijn optimale schuurbaarheid en perfecte hechting onderscheid van ander plamuren. 
Zijn elasticiteit vermijdt barsten en scheuren. Door de witte kleur is de FEW onder andere 
geschikt voor ‘schoonheids’ reparaties aan wanden en vloeren.

Toepassingen:
• Opvullen en verwijderen van putten en gaten door  
 verwering in hout, zoals bij raam- en deurkozijnen.
• Gladde en fijne afwerking van een standaard vul-  
 en vezelplamuur (KK plast en V11)
• Licht belastbare verlijming van hout, steen, metaal, 
 polyesterdelen, PVC en ABS.
• Egaliseren van oneffenheden op staal-  
 en polyesterdelen

 Hoogwaardige afwerkplamuur
 Goed spatel- en schuurbaar
 Is na 15 minuten overschilderbaar



V11 VEZELVErstErKtE pOLyEstErpLAmUUr 

Versterkende werking en uitstekende hechting
V11 is geschikt voor hoog belaste opvullingen, die een versterking nodig hebben. Het 
wordt toegepast als opvulling en afdekking van door corrosie aangetaste ondergronden 
zoals metaal alsook het verbinden van hout, polyester en andere ondergronden. V11 
heeft een uitstekende aanhechting op polyester, metaal, hout als op beton, PVC en ABS.  
De plamuur hardt snel uit en heeft weinig krimp. Om een optimale hechting te geven aan 
de bovenlaag blijft V11 licht klevend.

Toepassingen:
• Versterken van door corrosie  
 aangetaste metaal oppervlakken
• Montage en verlijming van kaders  
 uit hout alsook het aan elkaar  
 bevestigen van polyester stukken 
• Opvullen van uitgebrokkeld hout
• Opvullen van aangetast beton

 Uitstekende hechting
 Vezel versterkt
 Elastisch

KK-pLAst VULpLAmUUr 

Economisch, hogere vullingsgraad en goed schuurbaar
Met KK-plast kan je snel en degelijk plamuren en gaten vullen. Het krimpt nauwelijks 
tijdens het uitharden. De KK plast laat zich verwerken zoals de FEW, maar voor iets die-
pere opvullingen. Heeft minder krimp bij het uitharden. Bij een verwerkingstemperatuur 
van ongeveer 20°C is deze plamuur al na 15 minuten goed schuurbaar.

Toepassingen:
• Opvullen en egaliseren van iets grotere putten  
 en oneffenheden op metaal, polyester, hout,  
 steen, beton, bezetting en chape.
• Verlijmen van hout, steen, beton en polyester.
• Verbeteren van schade en scheuren in hout  
 en beton.
• Verstevigen van losse pluggen en schroeven   
 in muren.

 Intensieve opvulling
 Extreem geringe krimp.
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1-K-AcryL sNELpLAmUUr 

snel inzetbaar en licht schuurbaar
Is een krimpvrije, multifunctioneel inzetbare 1 componenten pla-
muur voor alle schilderwerken. Het wordt vooral ingezet voor snelle 
reparaties en het opvullen van barsten, scheuren, naden en kieren 
aan plafonds, wanden en ramen of deuren. Uitstekende hechting 
op vele ondergronden zoals steen, bezetting, gips, beton, hout en 
metaal.

Toepassingen:
• Egaliseren van kleine en grotere oneffenheden op  
 verschillende ondergronden.
• Oppervlakte verbeteringen aan lakwerk
• Contour en egaliseerpasta in de modelbouw
• Herstellingen aan verweerd of beschadigd  
 houtwerk zoals deuren en raamkaders.

 Multifunctioneel
 Geen verharder
 Vormt een fijne oppervlaktestructuur

1-K-AcryL VULpLAmUUr 

Is een krimpvrije 1 componenten vul ten trekplamuur met zeer goed 
vulvermogen. Ideale plamuur voor snelle opvulling of herstelling 
van beschadigde oppervlakken. Vult scheuren, naden en kieren op 
alsook gaten aan een plafond, wand, deur of raam.

Toepassingen:
• opvullingen van kleine en grotere oneffenheden op verschil- 
 lende ondergronden.
• contour en egaliseerpasta in de modelbouw als eerste laag.
• Herstellingen aan verweerd of beschadigd houtwerk of steen.
  

 Geen verharder 
 Hoge vullingsgraad
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pOLyEstErpLAmUUr cArtOUcHE 

2 componenten witte polyesterplamuur voor herstellingen van hout, polyester of 
metaal in een gebruiksvriendelijke verpakking.
Reeds na 15 minuten is deze plamuur zeer goed schuurbaar en verkrijgt men een mooi 
fijn en glad oppervlak als resultaat. De cartouche past in elk standaard kitpistool. De 
verharder en de plamuur worden automatisch gemengd in de opgeschroefde mixer.  
Door deze innovatieve verpakkingsvorm hoeft men niet meer manueel te doseren en 
worden mengfouten volledig uitgesloten. Men verkrijgt steeds dezelfde mengverhouding 
en dus ook steeds dezelfde consistentie en kwaliteit.

Toepassingen:
• Opvullen en glad maken van putten en gaten door  
 verwering aan hout zoals bij raam en deurkozijnen.
• Afwerking van een standaard vul - en vezelplamuur  
 om deze gladder en fijner af te kunnen werken.
• Licht belastbare verlijmingen van hout, steen, metaal  
 en polyesterdelen, PVC en ABS
• Egaliseren van oneffenheden op staal - en  
 polyesterdelen

EpOXypLAmUUr cArtOUcHE 

Versterkende werking en uitstekende hechting
Dit is een 2 componenten oplosmiddel vrije epoxy constructieplamuur voor 
het watervast verlijmen en afdichten van hout, polyester, epoxy en metaal, 
PVC en ABS, binnen en buiten. Reeds na 60 minuten is deze plamuur 
zeer goed schuurbaar en men verkrijgt een mooi glad en fijn oppervlak als 
resultaat. De cartouche past in elke standaard kitpistool. De verharder en 
de plamuur worden automatisch gemengd. Door deze innovatieve verpak-
kingsvorm hoeft men niet meer manueel te doseren en worden meng-
fouten volledig uitgesloten. Men verkrijgt steeds dezelfde mengverhouding 
en dus ook steeds dezelfde consistentie en kwaliteit

Toepassingen:
• Opvullen en egaliseren van putten, zelfs op  
 waterbelaste delen.
• Zwaar belastbare verlijmingen van hout, steen,  
 metaal en polyesterdelen.
• Egaliseren van oneffenheden op staal - en  
 polyesterdelen
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KL-3 DOUcHEpAstA 

De speciale formule van deze polyesterpasta met toevoeging van zeer kleine glasvezel-
deeltjes is ontworpen om wanden van bijvoorbeeld douchecellen waterdicht te maken.  
KL-3 heeft een lange verwerkingstijd (20-30 min) en kan als een bezetting aangebracht 
worden op muren alsook op de vloer. KL-3 heeft een zeer goede hechting op metaal, 
Inox, polyester, hout , beton en gipsplaten. Het kan in een dikke laag worden toegepast 
(mm tot cm)., en zorgt voor een perfecte waterdichte on-
dergrond, ook voor de overgang van muur en vloer. Er 
kan onmiddellijk op betegeld worden. Dit revolutionaire 
product is de ideale ondergrond voor inloopdouches.

Toepassingen:
• Opvullen en egaliseren alsook waterdicht maken  
 van vele ondergronden.
• Naadloze bekleding om vervolgens op te betegelen
• Prijsgunstige oplossing
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G4 EXtrA  

Universeel inzetbaar en extreem bestendig
G4-EXTRA is een oplosmiddel houdend, 1 component polyurethaanhars, dat chemisch 
verhardt door toedoen van de luchtvochtigheid . Zo ontstaat er een extreem slijtvaste 
film met hoge slagvastheid. G4-EXTRA is een optimale grondlaag voor polyesterbekl-
edingen en vloercoatings op verschillende ondergronden. Daarnaast kan de G4-EXTRA 
eveneens toegepast worden als verzegelinglaag op vochtige vloeren en muren, op hout 
en op cementgebonden vloeren. G4-Extra heeft een geel-achtige-transparante kleur, die 
door inwerking van UV zich verder zal benadrukken.

Toepassingen:
• Isoleer- en verzegelinglaag voor beton, cement,  steen zoals vochtige keldermuren
• Grondlaag voor 1 – en 2 componenten producten zoals bvb ESTOVOSS vloerverf.
• Grondlaag voor polyesterbekledingen op staal, hout, bezetting en beton
• Bindmiddel voor reparatie mortel en houtrot reparaties

 Isoleer- en verzegelingslaag
 Hechtingslaag
 Bindmiddel voor verschillende materialen

  

G8 sUpEr 

1-component oplosmiddel houdende Polyurethaanhars die reageert met de luchtvo-
chtigheid. G8 is en hoogglanzende, kras vaste, UV-bestendige beschermlaag die hecht 
op de meeste poreuze ondergronden en verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. 
Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, verdunde zuren en logen. G8 
wordt gebruikt in combinatie met een grondlaag G4-extra

Toepassingen:
• Verzegelingslaag en UV bescherming voor polyester,  
 metaal , hout en steen
• Kleurloos

pOLyUrEtHAAN VErDUNNEr 

De toevoeging van POLYURETHAAN – VERDUNNER verbetert het indringvermogen van 
G4 en G8 in weinig zuigende, niet poreuze ondergrond. Met de verdunde laag verkrijgt 
men een betere hechting zodat hierop volgend een onverdunde laag kan worden aange-
bracht. Verder verbetert het de vloei-eigenschappen.
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EstOVOss stANDArD 

Verzegelt duurzaam beton- en cementvloeren
ESTOVOSS is een oplosmiddel houdend 1 component polyurethaanhars met optimale 
aanhechting voor vloeren. De coating word in combinatie met de hechtingslaag G4 
toegepast op cementgebonden vloeren. Als inzetgebied komen garage- hobbyruimten 
en industrieloodsen in aanmerking. Door zijn hoog vaste-stof-gehalte sluit de ESTOVOSS 
de ondergrond volledig af, zodat vloeistoffen zoals oliën en diesel niet meer in de onder-
grond kunnen dringen. 
ESTOVOSS STANDARD is enkel geschikt voor niet UV belaste ondergronden zoals gara-
gevloeren, kelders en hobbyruimtes, Leverbaar in een grijze kleur.

EstOVOss sUpEr 

ESTOVOSS SUPER komt ook in aanmerking voor terrassen en balkons. Hoogstaand 
kwaliteitsproduct met een verbeterde UV- en weersbestendigheid. Verder is het bestand 
tegen de meeste chemische producten, waaronder verdunde zuren en logen, oliën en 
brandstoffen. Leverbaar in de kleuren grijs, kiezelgrijs, groen en zandgeel. 

Toepassingsen
• Oppervlaktebehandeling in magazijnen en werkplaatsen
• Naadloze coating voor vloerconservering 
• Op balkons en terrassen, om tegen roestvorming te beschermen
• Estovoss maakt betonvloeren stofvrij, slijtvast en waterdicht.

 1-Component garage- en industrievloeren coating
 Rubber bestendig ( weekmakervrij voor autobanden)
 UV-bestendig (Super)
 Chemicaliën bestendig (Super)

zandgeel 

kiezelgrijs 

groen 

grijs 
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BV-2000 

transparante tegel- en voeg coating
Betegelde balkons, terrassen of vensterbanken worden door milieu en weersomstandig-
heden zoals hitte, vorst, regen, etc. aan extreme belastingen blootgesteld.
BV2000 is een 1-component, transparante tegel – en voeg coating op basis van poly-
urethaan voor buiten gebruik. Deze beschermt de oppervlakken en voegen duurzaam 
tegen vocht en scheurvorming. Het karakter en de kleur van de onderliggende tegels blijft 
dankzij de kleurloze UV-bestendige BV-2000 behouden. De tegels worden tegen kalk en 
mos aangroei beschermt. Men verkrijgt een taai-elastische waterdichte film. BV-2000 
blijft ademen en laat hierdoor het nog aanwezige vocht in de ondergrond verdampen. 
BV2000 is niet geschikt voor het gebruik in badkamers en douches

 Kleurloze en glanzende tegelcoating ( enkel voor buiten gebruik)
 UV bestendig
 Beloopbaar en antislip

BLUE primEr 

Bleu Primer verbetert de hechting van de BV-2000 op bijzonder gladde en niet zuigende 
minerale ondergronden. 
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Polyester en epoxy zijn chemisch sterk verschillend van 
elkaar. Polyesterharsen worden gebruikt in een systeem: 
grondlaag, laminaat en toplaag. Ze zijn hard en hebben dan 
een zeer goede waterdichtheid en chemische bestendig-
heid. Ze zijn tegenover epoxyharsen stroperiger, en laten 
zich zeer goed lamineren en inzetten in een veelvoud van 
toepassingen. Epoxyharsen zijn in regel oplosmiddelvrij en 
iets ‘honing’ vloeibaarder dan polyester. Vooral in verbinding 
met Carbon -of aramidevezels zijn er extreem hoge sterkten 
te bereiken.

EpOXy BK  

Universeel epoxyhars voor het lamineren en gieten
Epoxy BK is een oplosmiddelvrij en geurloos epoxyhars, 
dat zowel als coating, giethars (met of zonder vulstof-
fen) en als lamineerhars kan ingezet worden. Het hardt 
kleefvrij uit aan het oppervlak en is transparant tot kleur-
loos. Verkleuren tegengaan door nabehandeling met bvb 
Paint G8 Super.

Toepassingen
• Beschilderen en waterdicht maken van poreuze  
 en gladde ondergronden, reeds in 1 laag
• Impregneerhars in combinatie met 
 versterkingsweefsels
• Giethars voor elektronische componenten
• Verlijming van glas (bvb aquariums), steen en hout
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Kr pOLyEstEr rEpArAtiEHArs 

Voor weersbelaste reparaties en bevestigingen
KR is een amine-voorversneld, sneldrogend polyesterhars. Het hardersysteem is zo sa-
mengesteld dat het mogelijk is om het hars te verwerken vanaf 5°C, zonder toevoeging 
van extra additieven. KR blijft als reparatiehars iets elastisch en verkrijgt hierdoor een 
perfecte hechting op metaal, hout en polyester. KR hars is bestand tegen verdunde logen 
en zuren alsook water bij kamertemperatuur. Het hars is licht bruin van kleur en verkleurt 
onder invloed van UV straling.

Toepassingen:
• Reparatie van kleine beschadigingen in combinatie met glasvezel 
• Als impregneerhars van versterkingsvezels voor het vervaardigen  
 van vormstukken
• Doorgeroeste plaat versterken en herstellen
• Snelreparaties aan polyester en metaal

 Verwerkbaar vanaf 5°C
 Taai elastisch in vergelijk met een standaard polyesterhars
 Te gebruiken met verharder pasta BPO . Hou rekening met het feit 

 dat het hars kleverig blijft aan het oppervlak. Dit om een betere 
 hechting met de afwerkplamuur (FEW) te bewerkstellingen  
 alvorens te schuren. 

AZUr pOLyEstEr LAmiNEErHArs 

Voor weersbelaste vormstukken en bekledingen
AZUR is een cobalt-voorversneld polyesterhars met een verminderde styreen emissie 
(LSE hars). Het is een laag viskeus, thixotroop standaardhars voor een gemiddelde be-
lasting. Kan tot 7 mm laagdikte nat in nat met glasvezel aangebracht worden. Azur kan 
zowel manueel als met het spuitpistool verwerkt worden. In combinatie met of zonder 
vulstoffen kan er ook mee gegoten worden. Door de specifieke samenstelling is het hars 
universeel inzetbaar.

Toepassingen:
• Glasvezelversterkte vormstukken met toepassingen in de bouw,  
 boot, vrachtwagen of machine onderdelen.
• In combinatie met vulstoffen als polyesterbeton voor het gieten  
 van bouwtechnische onderdelen, elektronische elementen alsook  
 architectonische vormstukken
• Als deel van een polyestersysteem met grondlaag ( G4), glasmat  
 en Precoat en toplaag (N35BT, LT 35SB of LT40SB) voor aanleg  
 van zwembaden en vijvers

 Multi inzetbaar
 Universele en constante kwaliteit
 Kleefvrije uitharding aan het oppervlak 
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N35Bt prEcOAt 

N35BT is een 2 componenten voorversnelde precoat of voor-
verzegelinglaag op basis van hoogwaardig polyester, die na 
uitharding dient overschilderd te worden met topcoat zoals de 
Paint LT35SB.
N35BT maakt deel uit van het polyester lagensysteem. Het 
gebruik van deze precoat versterkt de bovenlaag, en maakt 
het geheel nog beter bestand tegen water en verdunde chemi-
caliën zoals chloor. N35BT kan reeds ingekleurd worden met 
pigmenten, zodat er zich een ideale dekking met de gekleurde 
toplaag vormt.

Lt35sB tOpcOAt 

Is een 2 componenten voorversnelde topcoat op basis van pol-
yester , die na uitharding zeer goed chemisch, UV- en water-
bestendig is. LT35SB is de sluitlaag van het polyestersysteem.
LT35SB moet in 1 laag aangebracht worden en kan als 
eindafwerking kan deze ingekleurd worden met polyesterpig-
ment. Zo zal hij glad en kleefvrij uitharden.
Door de aanwezigheid van paraffine is het niet mogelijk LT35SB 
in 2 lagen aan te brengen.

Toepassingen
• Eindafwerking van een polyester laminaat  
 voor (zwem)vijvers
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VErstErKiNGsmAtEriALEN 

GLAsmAt 

300 Gr/m² 

Fijndradige versterkingsvezel op basis 
van glasvezel. Goede waterbestendig-
heid voor de productie van waterbelaste 
vormstukken of onderdelen, in combina-
tie met KR en AZUR polyesterhars. 

450 Gr/m² 

Zware glasvezel voor de opbouw en 
versterking van sterk belaste polyester 
laminaten. . Dient verwerkt te worden in 
combinatie met KR of AZUR polyester-
hars.

GLAsWEEFsEL 

160 Gr/m² 

Zeer fijn glasweefsel voor technisch 
moeilijke vormstukken en onderdelen in 
combinatie met polyester en epoxy.

400 Gr/m² 

Sterk glasweefsel voor zwaar belaste 
vormstukken of onderdelen, gelamineerd 
met polyester of epoxyhars.
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sicOVOss siLicONE 

mallen & reproducties
Identiek kopiëren van originele vormstukken. Sicovoss gietrubbers zijn hoog elastische, 
zelflossende silicone afgietmaterialen voor de reproductie van mallen van figuren, sculp-
turen, reliëf en technische master modellen. In deze mallen kan men met gips, zellaan, 
kunstharsen en vele andere stoffen meerdere keren gietingen verrichten. Kan zowel ge-
goten of mits toevoeging van een indikkingsadditief ook als spatelbare massa toegepast 
worden.

sicOVOss NL-1 VOrmrUBBEr

Zelflossende en uiterst elastisch blijvende  
2 componenten silicone gietrubber.
Sicovoss NL-1 wordt gebruikt voor het precies maar 
zeer eenvoudig afgieten van modellen bestaande uit 
verschillende materialen. Dit kan in een enkele of dub-
bele mal. Deze siliconenrubber kleeft enkel aan zichzelf 
en glas, er hoeft dus meestal geen loswas gebruikt te 
worden voor het ontmallen.
Sicovoss NL-1 kan tot een spatelbare massa ingedikt 
worden mits toevoeging van een verdikkingsadditief: dit 
heeft bijvoorbeeld zijn toepassing in het restaureren van 
stukwerk aan muren en plafonds.

sicOVOss rF HOGE KWALitEit  

Uiterst scheurvaste en chemisch bestendige 
gietrubber 
Zelflossende en uiterst elastisch blijvende 2 compo-
nenten silicone gietrubber voor het afgieten van uiterst 
precieze modellen met uiltra fijne details en zeer diep in-
gesneden delen. Door de verbeterde scheurvastheid is 
deze rubber uitstekend geschikt voor het gieten in grote 
oplage met hoge mechanische belasting. Laat zich op 
dezelfde wijze verwerken als de NL-1. Kan met het THIX 
additief ingedikt worden om zo met een kwast of spatel 
verwerkt te kunnen worden.
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LAtEX VOrmmAssA 

uiterst rekbare 1 componenten  
natuurrubber. 
Kan met LATEX VERDIKKER ingedikt 
worden. LATEX VORMMASSA kan zowel 
met een kwast als met de dompeltechniek 
toegepast worden. De mal wordt opgebou-
wd uit dunne lagen op elkaar. In deze mal-
len kan met gips, ZELLAAN, kunstharsen en 
vele andere stoffen gegoten worden.

ZELLAAN 

Zellaan is een onschadelijk en reukloos acrylaat in 
poedervorm voor het vervaardigen van porselein 
imitaties.
Perfect te gebruiken in een rubbermal uit Sicovoss. 
Is geschikt voor binnen en buiten en het is vorstbe-
stendig en waterdicht. 
Afgietsels van stukken en voorwerpen met een porse-
leinen structuur en uiterlijk. Droogt sneller dan plaaster 
of gips en is duidelijk harder. 
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HOUt HEEFt OLiE NODiG 

Het bescherm -en onderhoudsgamma van SCANCCIARE voor hout concentreert zich 
in het bijzonder op de fysieke bescherming van houtondergronden. Daarbij focussen wij 
ons op het impregneervermogen van oliën en het indringvermogen van hout om de natu-
urlijke eigenschappen te optimaliseren. Het hout moet immers zijn oorspronkelijk uitzicht 
en charme behouden. De oliën van SCANDICCARE onderscheiden zich in het bijzonder 
door hun uniek indringvermogen in de ondergrond. Dit in het bijzonder bij tuinmeube-
len, terrasvloeren en vele andere houtobjecten zowel binnen als buiten. Deze producten 
bieden een verhoogde UV bestendigheid, weersbestendigheid alsook weerstand tegen 
vervuiling. 

Raadpleeg het Scandicare 
handboek voor verdere 
details.



OmscHriJViNG prODUctOmscHriJViNG KLEUr cOmp. A/B VErHOUDiNG VErBrUiK VErWErKiNGstiJD DrOOGtiJD

pAiNt FEW + BpO zeer fijne polyester afwerkplamuur wit 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min 

pAiNt KK-pLAst+ BpO basis polyester vulplamuur grijs 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min

pAiNt V11 + BpO klevend blijvende vezelversterkte polyesterplamuur bruin transparant 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min

1-K-AcryL sNEL pLAmUUr 1 componenten snelle afwerkplamuur wit 1 nvt avt nvt 15 min

1-K-AcryL VUL pLAmUUr 1 componenten vul plamuur wit 1 nvt avt nvt 15 min

2-K-pOLyEstEr cArtOUcHE fijne witte polyesterplamuur in cartouche wit 2 2% tot 3% avt 10 min 15 min

2-K-EpOXy cArtOUcHE epoxyplamuur in gebruiksklare cartouche grijs 2 nvt avt 50 min 60 min

DOUcHEpLAstA KL-3  vezelversterkte pasta om douchewanden waterdicht te maken transparant 2 2% tot 3% avt 20-30 min 40 min

pAiNt G4-EXtrA hechtlaag en verzegelingscoating transparant bruinig 1 nvt 300 gr/m² nvt 6u, tss lagen 2 tot 4 u

pAiNt G8-sUpEr  hoogglanzende vernislaag  transparant  1 nvt 300 gr/m² nvt 6u, tss lagen 2 tot 4 u

pAiNt pU-VErDUNNEr PU verdunner  ransparant 1 10% tot 50% avt nvt nvt

pAiNt EstOVOss sUpEr GriJs garage en atelier vloerverf chemicaliën bestendig grijs 1 nvt 0,5 kg 2 lagen/ m² nvt 6 tot 8 uur

BV-2000  polyurethaan transparante beschermlaag transparant 1 nvt  0,5 kg per laag/m² nvt 20 uur

BLEU primEr primer voor BV2000 transparant 1 nvt 50 ml/m² nvt 15 min

pAiNt EpOXy BK A+B epoxyhars kleurloos transparant 2 100 op 60 (gewicht) idem gewicht v/h weefsel 40 min 24 uur

pAiNt Kr + BpO snel polyesterhars bruin 2 2% tot 3% 1 kg/m² 4 min 30 min

pAiNt AZUr + mEKp polyesterhars blauw 2 2% tot 3% 1 kg/m² 20 tot 30 min 2 tot 4 uur

pAiNt Nt35Bt +mEKp  klevend blijvende iso precoat transparant 2 2% tot 3% 300gr/m² 15 min 2 tot 4 uur

pAiNt Lt35sB + mEKp topcoat voor polyester transparant transparant 2 2% tot 3% 300 gr/m² 15 min 2 tot 4 uur

pAiNt sicOVOss NL A+B gietsiliconenrubber voor mallen wit 2  5% 1,5 kg per liter 90 tot 120 min 24 uren

pAiNt sicOVOss rF  uiterst scheurvaste gietrubber voor mallen wit 2 5% 1,5 kg per liter 90 tot 120 min 24 uren

LAtEX VOrmrUBBEr prijsgunstige schilderrubber voor eenvoudige mallen bruin - transparant 1 nvt 250 gr/m² nvt 15 min

ZELLAAN porselein structuur en uiterlijk voor het gieten van vormstukken wit 1 4:1 1,5 kg per liter 20 min 40 min
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OmscHriJViNG prODUctOmscHriJViNG KLEUr cOmp. A/B VErHOUDiNG VErBrUiK VErWErKiNGstiJD DrOOGtiJD

pAiNt FEW + BpO zeer fijne polyester afwerkplamuur wit 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min 

pAiNt KK-pLAst+ BpO basis polyester vulplamuur grijs 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min

pAiNt V11 + BpO klevend blijvende vezelversterkte polyesterplamuur bruin transparant 2 2% tot 3% avt 4 min 15 min

1-K-AcryL sNEL pLAmUUr 1 componenten snelle afwerkplamuur wit 1 nvt avt nvt 15 min

1-K-AcryL VUL pLAmUUr 1 componenten vul plamuur wit 1 nvt avt nvt 15 min

2-K-pOLyEstEr cArtOUcHE fijne witte polyesterplamuur in cartouche wit 2 2% tot 3% avt 10 min 15 min

2-K-EpOXy cArtOUcHE epoxyplamuur in gebruiksklare cartouche grijs 2 nvt avt 50 min 60 min

DOUcHEpLAstA KL-3  vezelversterkte pasta om douchewanden waterdicht te maken transparant 2 2% tot 3% avt 20-30 min 40 min

pAiNt G4-EXtrA hechtlaag en verzegelingscoating transparant bruinig 1 nvt 300 gr/m² nvt 6u, tss lagen 2 tot 4 u

pAiNt G8-sUpEr  hoogglanzende vernislaag  transparant  1 nvt 300 gr/m² nvt 6u, tss lagen 2 tot 4 u

pAiNt pU-VErDUNNEr PU verdunner  ransparant 1 10% tot 50% avt nvt nvt

pAiNt EstOVOss sUpEr GriJs garage en atelier vloerverf chemicaliën bestendig grijs 1 nvt 0,5 kg 2 lagen/ m² nvt 6 tot 8 uur

BV-2000  polyurethaan transparante beschermlaag transparant 1 nvt  0,5 kg per laag/m² nvt 20 uur

BLEU primEr primer voor BV2000 transparant 1 nvt 50 ml/m² nvt 15 min

pAiNt EpOXy BK A+B epoxyhars kleurloos transparant 2 100 op 60 (gewicht) idem gewicht v/h weefsel 40 min 24 uur

pAiNt Kr + BpO snel polyesterhars bruin 2 2% tot 3% 1 kg/m² 4 min 30 min

pAiNt AZUr + mEKp polyesterhars blauw 2 2% tot 3% 1 kg/m² 20 tot 30 min 2 tot 4 uur

pAiNt Nt35Bt +mEKp  klevend blijvende iso precoat transparant 2 2% tot 3% 300gr/m² 15 min 2 tot 4 uur

pAiNt Lt35sB + mEKp topcoat voor polyester transparant transparant 2 2% tot 3% 300 gr/m² 15 min 2 tot 4 uur

pAiNt sicOVOss NL A+B gietsiliconenrubber voor mallen wit 2  5% 1,5 kg per liter 90 tot 120 min 24 uren

pAiNt sicOVOss rF  uiterst scheurvaste gietrubber voor mallen wit 2 5% 1,5 kg per liter 90 tot 120 min 24 uren

LAtEX VOrmrUBBEr prijsgunstige schilderrubber voor eenvoudige mallen bruin - transparant 1 nvt 250 gr/m² nvt 15 min

ZELLAAN porselein structuur en uiterlijk voor het gieten van vormstukken wit 1 4:1 1,5 kg per liter 20 min 40 min
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