Buitengewone
verfproducten voor gevels
topkwaliteit voor járen.

Overzichtsfolder muurverven buiten.

Subli gevelverfsysteem
Sublieme strakke afwerking
Een klassieke buitengevel in goede staat? Met het Subli
gevelverfsysteem geef je buitenmuren een sublieme
hedendaagse uitstraling met een uitzonderlijke
buitenduurzaamheid. En dit in een minimum van tijd. Immers:
één grondlaag Subliprim en één Subli-afwerklaag
volstaan.
Ga je voor het Subli-assortiment? Dan kiest jouw klant uit een
enorme waaier aan kleuren. En jij bent zeker van een:
• Hoge dekkracht
• Uitzonderlijke buitenduurzaamheid
• Optimale droogtijd: heel snel regenvast
• Perfect eindresultaat in slechts één grondlaag
en één afwerklaag
• Vlotte verwerking

Mat, zijdeglanzend of vullend ? Jij kiest!
Sublimat
Een voorkeur voor een moderne, matte afwerking? Sublimat glanst nauwelijks, is verkrijgbaar in alle
kleuren en is uiterst duurzaam.

Sublisatin
Wil je klant een klassieke, zijdeglanzende uitstraling? Kies dan voor Sublisatin. Met dezelfde kwaliteit als
Sublimat, en verkrijgbaar in alle kleuren.

Sublifill
Een oneffen gevel, met scheurtjes en putjes? Gebruik dan de acrylaatgevelverf Sublifill. Door de hoge
consistentie vult Sublifill gemakkelijk de oneffenheden in de ondergrond. Je krijgt dezelfde zijdeglans als
met Sublisatin.

Kalei gevelverfsysteem Nestalgie
Warme, authentieke klasse voor buiten
Is je klant fan van de eeuwenoude charme van kaleien? Geef zijn gevel die traditionele uitstraling met het Nestalgie -assortiment.
Gevelverf met alle troeven van kalei:
• Vult de ondergrond goed op
• Heeft een korrelig, streperig effect
• Geeft een levendige, natuurlijke look
Kiezen voor Nestalgie is kiezen voor een mineraal, authentiek uitzicht. Het geeft je buitenmuren extra cachet.

Calime - authenthiek kalkeffect
Breng eerst een dikke laag C83 aan. Deze kaleigrondlaag
nivelleert oneffenheden maar behoudt de structuur van de
ondergrond. Daarna werk je af met Calime. Je krijgt het unieke
kalkuitzicht van kalei, met unieke kleurschakeringen. Calime
brengt elke gevel tot leven en straalt authentieke klasse uit.
Verkrijgbaar in 15 minerale kleuren.

Pastime - kalei-effect
Pastime geeft de gevel het korrelige, streperige karakter van
kalei, met een eigentijdse touch. Want ook bij regen blijft het
kleurenaspect van de gevel egaal zonder de traditionele
schakeringen van kalk. In zowat alle kleuren verkrijgbaar.
Pastime vraagt een behandeling met grondlaag Subliprim.
Deze grondlaag isoleert inzuiging en bevat een korrel.
Wil je graag afwerken met Pastime en een nog authentieker
kalei-look bereiken? Kies dan voor de vullende grondlaag
Dalapro Façade Lightning. Voeg je wat Scorex zand toe, dan
vergroot je dit effect nog meer. Nadien werk je af met Pastime
en je krijgt een mooi gevuld uitzicht.

Kies je voor een van de verven uit dit assortiment?
Dan krijg jij een kant-en-klaar product met hoge
dekkracht. En jouw klant? Die rekent op:
•
•
•
•
•

Authentiek kalkeffect (Calime)
Kalei-look (Pastime)
Matte gekorrelde look
Watervastheid
Hoge buitenduurzaamheid
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Silicaat gevelverfsysteem
NIEUW
Een gevel met een na-geïsoleerde spouwmuur? Geklasseerde gebouwen goed afwerken? Dan ben je vast op zoek naar een
dampopen verfsysteem. Kies voor onze gloednieuwe watergedragen silicaat verflijn. Deze minerale gevelafwerking bestaat uit de
transparante grondlaag Silicat Prim en de mooi matte eindafwerking Silicat Mur. Je krijgt een natuurlijke uitstraling in een egaal kleur
en zorgt ervoor dat weersinvloeden buitenspel staan.

Silicat Prim
Dampopen watergedragen diepgrondering op silicaatbasis die
de ideale grondlaag vormt voor een minerale afwerking.
• Transparant
• Neemt ongelijkmatige inzuiging weg
• Fixeert licht
• Kan ook op geschilderde ondergronden

Silicat Mur
Voor een perfect eindresultaat werk je Silicat Prim in de
meeste gevallen af met 2 eindlagen Silicat Mur. Deze silicaat
eindafwerking is maximaal dampopen en zeer mat van
glansgraad. Het behoudt de structuur van de ondergrond en is
verkrijgbaar in 31 egale natuurlijke kleuren.
• Zeer hoge dekkracht
• Waterwerend
• Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid
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Verfsystemen voor specifieke omstandigheden
Vochtige muren
Een vochtige muur? Dat probeert je klant natuurlijk eerst structureel op te lossen. Maar soms kan dat niet, bijvoorbeeld bij een losstaande
tuinmuur. Daarom ontwikkelde BOSS paints Coating M30, specifiek voor een permanent vochtige ondergrond.

Coating M30
Behandel de muur eerst met een Epofix-grondlaag. Werk af met
twee lagen Coating M30, of met een laag Coating M30 en een
afwerklaag Subli of Pastime.
Hoe vochtig je muur ook is, de verf is gemakkelijk aan te
brengen en het resultaat is piekfijn. Dit in alle lichte kleuren.
En het blijft jaren goed – mét tien jaar garantie. Reken op:
•
•
•
•
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Perfecte hechting op vochtige ondergrond
Uitstekende duurzaamheid buiten
Mat, licht korrelig uitzicht
Kan afgewerkt worden met alle Subli-eindlagen
en Pastime

Gebarsten ondergrond
Is de cementpleister van de gevel gebarsten? Dan blijf je dat zien als je klassieke verf gebruikt. BOSS paints serveert je met Prolastica een
extra elastisch verfsysteem.

Prolastica
Een bewegende bouwbarst? Geen probleem: Prolastica is
bestand tegen spanning. De coating scheurt niet. Prolastica is:
• Zeer elastisch, zelfs bij extreme temperaturen
(-20 tot +80 °C)
• Duurzaam in alle weersomstandigheden
• Gemakkelijk te verwerken met rol of blokkwast

Gevel waterwerend maken
Een poreuze gevel zonder spouw? Die kan binnen wel eens voor
vochtproblemen zorgen en voor vorstschade langs buiten. Je
klant wil dit natuurlijk voorkomen en daarom biedt BOSS paints
jou Silox, een waterwerend middel dat transparant uitdroogt.
Regen dringt niet langer in de gevel maar parelt er mooi af.
• Je voorkomt doorslaand vocht en vorstschade
• Je remt de groei van algen en schimmels af
• Je verbetert de isolatie van de gevel
• Je beschermt de gevel tegen zure regen

Silox is:
• Solventgedragen
• Waterwerend
• Kleurloos
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Voor elke ondergrond een grondlaag

Een ongeschilderde bakstenen muur heeft een grondlaag nodig. Altijd. Hoe je de juiste grondlaag kiest? Door rekening te houde n met
het type ondergrond, het vochtgehalte en de toestand van de gevel. BOSS paints heeft de geschikte grondlaag voor élke ondergr ond.

Subliprim als grondlaag.
Eén eindlaag volstaat !
Dé troef van Subliprim? Het is aankleurbaar in bijna alle
kleuren, en dus niet alleen maar in de lichtere tinten.
Daardoor, en door de hoge dekkracht, heb je meestal
maar één eindlaag nodig – met tien jaar garantie !
De kleine korrel maakt de eindlaag bovendien
gemakkelijk verwerkbaar: zo heb je er minder van
nodig. Subliprim vormt de basis van buitenduurzaam
schilderwerk.

Standaard grondlaag
Subliprim
Een buitengevel volledig afwerken …
zónder solvent? Dat lukt dankzij de
watergedragen grondlaag Subliprim.
Een mijlpaal in de geschiedenis van de
gevelafwerking:

Subliprim:
• Is watergedragen
• Heeft een hoge dekkracht
• Is zeer buitenduurzaam
• Is verkrijgbaar in kleuren vanaf WIT, B en C
• Is vlot te verwerken op een zuigende ondergrond
• Is snel regenvast
• Spat niet
• Maakt het aanbrengen van de
eindlaag gemakkelijk dankzij het kleine
korreltje

• Weg met de vervelende spatten van solventgedragen
grondlagen
• Minder voorbereidend afplakwerk
• Materiaal reinigen met water

Weg met spatten: het bewijs
Dat Subliprim minder spat? Dat blijkt uit de test die we
hebben uitgevoerd. We legden twee keer een afdekplaat
op de grond, en je ziet duidelijk het verschil met
solventgedragen grondlagen.
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Licht verpoederde ondergrond
Primer P77
Is de gevel licht verpoederd? Kies dan voor
een grondlaag die de ondergrond fixeert.
De solventgedragen Primer P77 is voor jou
de oplossing. Primer P77:
•
•
•
•

Fixeert lichte verpoedering
Is zeer buitenduurzaam
Hecht zich goed
Maakt het aanbrengen van de eindlaag gemakkelijk
dankzij het kleine korreltje
• Is verkrijgbaar in alle lichte kleuren

Verpoederde ondergrond
Fixol
Is de oude verflaag verpoederd? En wil je
iets meer fixerende grondlaag dan Primer
P77? Kies dan voor de solventgedragen
Fixol.
•
•
•
•

Fixeert lichte verpoedering
Is zeer buitenduurzaam
Hecht zich goed
Is kleurloos

Sterk verpoederde ondergrond
Epofix
Is de ondergrond sterk verpoederd of
zit er vocht in de muur? En is er geen
structurele oplossing mogelijk? Ga dan
voor een robuuste grondlaag: Epofix.
Deze 2-componenten epoxy is uiterst
fixerend, watergedragen en ongevoelig
voor vocht. Dankzij Epofix overschilder
je de ondergrond met sprekend gemak.
Epofix: is dé grondlaag voor Coating M30.
Het:
•
•
•
•

Fixeert verpoederde ondergronden
Isoleert poreuze ondergronden
Kan worden toegepast op vochtige ondergronden
Heeft zelfs een goede hechting op gladde
ondergronden
• Is kleurloos
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Voor je buiten begint
Hoe verwijder ik afschilferende of slecht
hechtende gevelverf?
Bijt deze gevelverven af met Paint’Off Classic. Het is belangrijk
dat alle loszittende verf wordt verwijderd.

Paint’Off Classic

TIP 1
Zorg ervoor dat het afbijtmiddel nat blijft, zo blijft
het actief werken. Bij hoge temperaturen of veel
wind kan het afbijtmiddel opdrogen. In dat geval
leg je extra Paint ‘Off Classic op de opgedroogde
stukken. Eventueel kan je het afbijtmiddel afdekken
met plastic.

• Verwijdert efficiënt meerdere
verflagen in één behandeling
• Is afwasbaar met water
• Heeft een hoog standvermogen
• Bevat geen methyleenchloride
TIP 2
Voor het afbijten van grotere oppervlaktes gaat het
vlotter om Paint ‘Off Classic te verspuiten. Maak
hiervoor gebruik van een airless met een spuitopening van 421 tot 427 en een witte latexfilter.

Hoe verwijder ik loszittende stukken
ondergrond?
Maak je ondergrond altijd draagvast voor je schildert. Verwijder
alle losse delen van 0,5 mm of dikker. Doe dit zoveel mogelijk
droog, met behulp van een steekmes of een stalen borstel. Slijp
losse of verzande voegen minimaal 2 cm uit en vul ze opnieuw
met een mengsel van rijnzand en cement.

Hoe behandel ik mos, schimmels en
algen?
Was ze weg met een oplossing van bleekwater en water. Gebruik
één volume bleekwater van 38° voor tien volumes water, of één
volume bleekwater van 10° voor twee volumes water. Spoel
nadien overvloedig met water en laat de gevel lang genoeg
drogen.

Hoe verwijder ik zoutuitbloedingen?
Doe dit altijd droog en met een harde borstel.

Wanneer moet ik fixeren?
Fixeren is een must bij een verpoederde en een zuigende
ondergrond. Het zet verpoedering vast en beperkt de absorptie
van je grondlaag. Dikke lagen onvaste ondergrond (>1 mm) kun
je niet fixeren. Die moet je verwijderen.
Pas je fixeerwerkwijze aan de staat van de ondergrond en
je afwerklaag aan. Bij BOSS paints kies je uit verschillende
fixeermiddelen met elk een ander toepassingsgebied.

