
HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT  
 
DUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN 
HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT 
PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT PRO-
DUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN 
HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT 
PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT PRO-
DUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN 
HOUT PRODUCTEN HOUT PRODUCTEN HOUT 
PRODUCTEN

HOUT T
U

IN
L
IJM

E
N

 &
 

K
IT

T
E
N

D
A

K
 &

 
G

O
O

T
M

E
T
A

A
L
 &

 
K

U
N

S
T

S
T

O
F

B
E
T

O
N

 &
 

S
T

E
E
N

M
A

R
IT

IE
M

S
P

E
C
IA

L
S

N
O

N
-P

A
IN

T
H

O
U

T



2

ICONEN
Oplosmiddelhoudend

Watergedragen

Binnen en buiten

Binnen

Hout

Hout en metaal

Hout, metaal en kunststof

Kwast, roller of (airless)spuit

Kwast, doek of trekker

Kwast of doek 

 

Kwast, roller of spatel

Verbruik per laag 

Droogtijd

Duurzaamheid

ALGEMEEN

OAF HOUT PRODUCTEN

5 uur

Veiligheid
Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en 
dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor 
voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of 
drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht  
u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct  
een arts.

Milieu
Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal 
bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouw-
plaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten 
een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen 
voor mens en milieu (REACH).

Kleuren
De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen 
zijn ter indicatie. OAF streef er naar deze zo natuurgetrouw 

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door 
instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid
Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de 
invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele 
schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet 
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van 
de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten 
de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid 
op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt 
aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen 
aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. 

Wijzigingen
OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en  
producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

ECO

Milieuvriendelijk Leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren
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De juiste voorbehandeling is de basis voor een mooi en strak eindresultaat. 

OAF PRO 
VOORBEHANDELING

WWW.OAFHOLLAND.NL

GRONDVERVEN

MENIES

PRIMERS
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GRONDVERF EXTRA
Extra vullende grondverf voor binnen & buiten
Voor het gronden en overgronden van houten ondergronden met 
een extra vullende werking 

OAF PRO Grondverf Extra is een vochtregulerende grondverf voor binnen 
en buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars. Het is gemakkelijk 
te verwerken en biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als 
bestaand houtwerk, maar ook op anticorrosief voorbehandelde metalen 
en voorbehandelde harde kunststoffen.  
 
Toepasbaar voor het gronden en overgronden van kozijnen, deuren, 
geveltimmerwerk, trappen, et cetera. 
 
• Uitstekende dekking
• Hoog vullend vermogen
• Goede hechting
• Goed schuurbaar 
• Aromaat arm
• Halfmat

Kleur Wit, groen en grijs

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr 

SNELGROND
Oxidatief sneldrogende grondverf voor binnen en buiten
Voor het gronden en overgronden van behandelende en 
onbehandelde houten ondergronden met een extra snelle droging
 
OAF PRO Snelgrond is een oxidatief sneldrogende, dekkende en 
vochtregulerende grondverf op basis van een gemodificeerde urethaan-
alkydhars. Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel 
nieuw als bestaand houtwerk binnen en buiten. 
 
Toepasbaar voor het gronden en overgronden van kozijnen, deuren, 
geveltimmerwerk, trappen, et cetera.
 
• Zeer sneldrogend
• Goed vullend
• Goede hechting
• Goed schuurbaar
• Goede dekking
• Halfmat

Kleur Wit en grijs

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr

OAF HOUT PRODUCTEN
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GRONDVERF AQ
Watergedragen grondverf voor binnen & buiten
Sneldrogende goed vullende grondverf voor onder andere houten 
ondergronden binnen en buiten 
 
OAF PRO Grondverf AQ is een sneldrogende watergedragen vochtregule-
rende grondverf op basis van een urethaan gemodificeerde alkydemulsie. 
Deze sneldrogende grondverf is zowel voor nieuw- als onderhoudsschilder- 
werken te gebruiken op houten ondergronden binnen en buiten. 
 
Toepasbaar op zacht- en de meeste soorten hardhout, hard PVC en andere 
kunststoffen (m.u.v. polyolfinen, zoals PE en PP). Grondverf AQ is tevens 
geschikt voor merbau door zijn uitstekende anti-bloed eigenschappen.
 
• Uitstekend dekkend & vullend
• Snelle droging en doorharding  
• Goede hechting
• Goed schuurbaar
• Oplosmiddelarm 
• Halfmat 

Kleur Wit en grijs

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr 

HOUTMENIE
Alkalibestendige houtmenie
Kan zowel binnen als buiten worden toegepast om hout te 
beschermen dat met beton of metselwerk in aanraking komt en 
heeft een roestwerende werking voor ijzer en staal 
 
OAF PRO Houtmenie, voorheen Oranje menie, is een luchtdrogende, 
roestwerende menie voor binnen en buiten op basis van gemodificeerde 
alkydharsen en corrosiewerende bestanddelen. 

Houtmenie wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal en hout. 
Tevens geschikt voor het beschermen van hout, dat met beton of 
metselwerk in aanraking komt, zoals omkanten van houten kozijnen.
 
• Vochtwerende primer
• Ook goede hechting op metalen ondergronden
• Roestwerend op metaal
• Goede dekking
• Goede doordroging
• Mat

Kleur Oranje

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr16 uur

ECO



MULIPRIMER AQ
Watergedragen universele roestwerende hechtprimer
Geschikt als hechtlaag op vele ondergronden met sterk vullende 
en roestwerende eigenschappen
 
OAF PRO Multiprimer AQ is een waterverdunbare sneldrogende universele 
hechtprimer op basis van een speciale acrylaat-dispersie. De Multiprimer is 
zeer makkelijk te verwerken en kan zowel voor binnen als buiten toegepast 
worden op vrijwel alle ondergronden. Daarnaast heeft het een uitstekende 
dekking en snelle droging. 
 
Toepasbaar als hechtlaag op hout, ijzer, staal, thermisch verzinkt staal,  
non ferro-metaal, aluminium, diverse kunststoffen, steen en pleisterlagen.
 
• Gronden en overgronden 
• Corrosiewerend
• Goede hechting & schuurbaarheid
• Krasvast
• Oplosmiddelarm
• Mat 

Kleur Wit

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 

VOORBEHANDELING
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ECO

SCHILDEREN

Buitenhout heeft veel te verduren; temperatuurverschillen, zon, regen, et cetera. Goed onderhoud van het houtwerk  
verlengt de levensduur van het hout. Een ademende grondverf voor de regulering van het vocht en de verbetering van 
de hechting. Een goede aflak voor een optimale bescherming en fraaie uitstraling.  

Ondergrond
Bij nieuw werk moet het vochtgehalte van het hout overeen te komen met die in de K.V.T. (katern 31) aangegeven waarde.  
Het houtvochtgehalte bij bestaand werk mag maximaal 17% zijn. 

Aanbrengen
De verf aanbrengen tijdens de juiste weersomstandigheden, dus niet in volle zon of tijdens regen. Werk met de schaduw  
mee. Gebruik een passende kwast en/of roller.

Voorbehandeling
De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Ontvetten met ammonia-oplossing of 
OAF PRO verfreiniger (zachthout) of Wasbenzine (hardhout). Renovatie: losse delen en verfresten verwijderen, het geheel 
goed schuren met korrel P40/P60. Eventuele reparaties uitvoeren m.b.v. houtreparatiemiddel, daarna de gerepareerde 
en kale delen goed schuren met korrel P40/P60 en gronden. Nieuw werk: 1 laag grondverf aanbrengen. Eventuele 
oneffenheden in de behandelde laag plamuren, vervolgens schuren met korrel P120/P150 en het geheel overgronden. 
Na droging eventueel de naden en lichte kiervorming dichtkitten met een overschilderbare acrylkit (buitenkwaliteit). 

Afwerking
Het geheel aflakken met dekkende lakverf in de juiste kleur.
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Verduurzamen, beschermen en verfraaien van al het houtwerk.

AFINOL 
AFWERKING

WWW.OAFHOLLAND.NL

LAK(VERVEN)

SCHAKELVERVEN

OLIËN

BEITSEN
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SYSTEEMBEITS EPS
Blank Wit Antraciet Donker Eiken Teak

Grenen Grijs Licht Eiken Oud Bruin Ebben

SYSTEEMVERF EPS
Mergelwit Zandsteengeel Venstergrijs Boerengroen Gelders Blauw

Crèmewit Okergeel Antraciet Grachtengroen Engels Rood

LAKVERF HOOGGLANS
Mergelwit Zandsteengeel Standgroen Monumentengroen Gelders Blauw

Bentheimer Geel Okergeel Rijtuigengroen Grachtengroen Engels Rood

LAKVERF ZIJDEGLANS
Wit Sneeuwwit Zandgeel Taupe Donker Zee Blauw

Crèmewit Zalmwit Taupe Licht Zeegroen Zweeds Rood

AFWERKING AFINOL STANDAARD KLEUREN

Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren



AFWERKING

WWW.OAFHOLLAND.NL 9

SYSTEEMBEITS EPS
Vochtregulerende beits
Filmvormende beschermlaag op alle houtsoorten met een goede 
vochtregulering en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden 
 
AFINOL Systeembeits EPS is een transparante multifunctioneel filmvormend 
afwerkproduct voor alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydhars 
en lijn/standolie. Door het lobbige karakter en UV-absorber heeft dit product 
een uitstekende duurzaamheid. Het is sterk waterafstotend, maar zorgt tege-
lijkertijd voor een goede vochtregulatie. Geeft bij 2 à 3 lagen een mooie semi 
glanzende laag waarbij de houtstructuur duidelijk zichtbaar blijft.

Systeembeits EPS wordt toegepast op alle houtsoorten, zoals schuttingen, 
geveltimmerwerk, tuinhuisjes, hekwerk, tafels, stoelen, et cetera.
 
• Beschermt tegen weersinvloeden
• Binnen / Buiten toepassing
• Goed UV bestendig
• Filmvormend, hoog vullend & vochtregulerend
• Lage zijdeglans

16 uur5 uur

SYSTEEMVERF EPS
Voorgronden, gronden en aflak in één
Eén potsysteem waarmee nieuw en bestaand houtwerk kan worden  
beschermd en verfraaid. Goede vochtregulering en beschermende 
werking voor zowel binnen als buiten 

AFINOL Systeemverf EPS (Eén Pot Systeem) is een dekkende, 
vochtregulerende, duurzame schakelverf voor binnen en buiten 
toepassingen op basis van gemodificeerde alkydhars en lijn/standolie. 
Met dit één potsysteem kun u gronden, overgronden en aflakken.

Systeemverf EPS wordt toegepast als één potsysteem op 
geveltimmerwerk, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk. Ook op 
bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).
 
• (On)behandeld hout
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Hoge elasticiteit
• UV-bestendig
• Halfglans

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr 

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 

16 uur5 uur



AFWERKING

10 OAF HOUT PRODUCTEN

LAKVERF HOOGGLANS
Verfraait en beschermt
Afwerklaag voor binnen en buiten op voorbehandelde houten, 
metalen en kunststof ondergronden
 
AFINOL Lakverf Hoogglans is een laag hoogglanzende lakverf op basis van 
een gemodificeerde alkydhars voor voorbehandelde ondergronden.

Lakverf Hoogglans biedt een goede bescherming en verlengt de levensduur  
van de voorbehandelde hout, metalen of kunststof ondergrond zoals 
bijvoorbeeld kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, boeiplanken, et cetera.
 
• Voorbehandeld hout, metaal & kunststof
• Goed UV bestendig
• Vuil & waterafstotend
• Uitstekend glansbehoud
• Hoge dekkracht
• Weerbestendig
• Lage hoogglans

5 uur

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 

LAKVERF ZIJDEGLANS
Verfraait en beschermt
Afwerklaag voor binnen en buiten op voorbehandelde houten, 
metalen en kunststof ondergronden
 
AFINOL Lakverf Zijdeglans is een laag zijdeglanzende lakverf op basis van 
een gemodificeerde alkydhars voor voorbehandelde ondergronden.

Lakverf Zijdeglans biedt een goede bescherming en verlengt de 
levensduur van de voorbehandelde hout, metalen of kunststof 
ondergrond zoals bijvoorbeeld kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, 
boeiplanken, et cetera.
 
• Voorbehandeld hout, metaal & kunststof
• Goed UV bestendig
• Vuil & waterafstotend
• Uitstekend glansbehoud
• Hoge dekkracht
• Weerbestendig
• Lage zijdeglans

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 

5 uur

5 uur
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AFWERKING

BLANKE LAK
Blanke beschermlaag tegen vocht & vuil
Voor het beschermen en afwerken van hard- en zachthout
 
AFINOL Blanke Lak (Hardlak zijdeglans) is een universele blanke één-
component lak op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars. Blanke 
Lak is kras-, stoot- en slijtvast. Het is bestand tegen mechanische en 
chemische invloeden zoals oliën en vetten, alcohol, zout en water.

Blanke Lak wordt binnen- en buitenshuis toepast voor het beschermen en 
afwerken van deuren, wand- en gevelbetimmeringen, meubelen, tafels, et 
cetera.
 
• Filmvormend
• Volle laag
• Kras-, stoot- & slijtvast
• Vullend
• Bestand tegen mechanische & chemische invloeden
• Snelle droging en doorharding
• Zijdeglans

Kleur Blank

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr
16 uur

PARKET- & MEUBELLAK
Blanke beschermlaag tegen vocht & vuil
Kras- en slijtvaste lak voor het beschermen van vloeren en meubelen  
binnenshuis
 
AFINOL Parket- & Meubellak is een op PU-gemodificeerde alkydharsen 
gebaseerde sterke, slijtvaste, sneldrogende blanke lak voor vrijwel al het 
houtwerk binnenshuis. 
 
Toepasbaar voor het beschermen van parketvloeren, trappen, meubelen, 
wandbetimmering, tafels, hardhouten drempels en deuren, plafond- en 
wandbetimmeringen binnenshuis.
 
• Filmvormend
• Waterafstotend
• Bestand tegen water, alcohol & schoonmaakmiddelen
• Kras-, stoot- & slijtvast
• Snelle droging en doorharding
• Heelmat, zijdeglans, hoogglans

Kleur Blank

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 
16 uur
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HARDWASOLIE
Beschermlaag voor houten vloeren en meubelen
Voor het beschermen en verfraaien van houten vloeren en meubelen. 
Op basis van plantaardige oliën & wassen
 
AFINOL Hardwasolie is een professionele vochtregulerende, kleurloze, 
zijdematte was/olie voor alle parket en andere houten vloerdelen. Op basis 
van plantaardige oliën, carnaubawax, candelillawax en paraffines. 
 
Toepasbaar voor het beschermen en verfraaien van parket en andere 
houten vloerdelen. Ook toepasbaar op meubelen.
 
• Waterafstotend
• Vuilwerend
• Slijtvast
• Bestand tegen water & alcohol
• Veilig bij contact met levensmiddelen
• Halfmat

Kleur Blank

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 
16 uur

TRANSPARANTE LAKKEN & BEITSEN
Blanke Lak Parket- & 

Meubellak
Hardwasolie Bootlak Tuinbeits Roco 

Blank
Systeembeits 

EPS Blank

TOEPASSING

Binnen Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Buiten Ja Nee Nee Ja Ja Ja

EIGENSCHAPPEN

Krasvast Goed Goed Goed Goed Redelijk Redelijk

Stootvast Goed Goed Goed Goed Redelijk Redelijk

Slijtvast Redelijk Ja Ja Redelijk Redelijk Redelijk

Waterafstotend Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bestand tegen water & alcohol Redelijk Zeer goed Zeer goed Redelijk Redelijk Redelijk

Elasticiteit Hoog Redelijk Redelijk Hoog Hoog Hoog

UITSTRALING

Glans
Zijdeglans Heelmat, Zijde- en 

hoogglans
Halfmat Bolle Hoogglans Lage Zijdeglans Lage Zijdeglans

Filmvormend Ja Ja Semi Ja Semi Ja

Impregnerend Nee Nee Semi Nee Ja Semi

GEBRUIK

Lagen 3 2 tot 4 2 tot 3 3 tot 4 3 3

Duurzaamheid 4 - 6 jaar 4 - 6 jaar 2 - 4 jaar 4 - 6 jaar 5 - 7 jaar 7 - 9 jaar



Diverse verdelgings- en beschermingsmiddelen voor het hout om uw product 
te verduurzamen.

OAF levert ook de benodigde gereedschappen en materialen voor uw 
schilderwerk. Goed gereedschap is het halve werk.

  
DIVERSEN
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BESTRIJDINGSMIDDELEN

NON-PAINT

REINGINGSMIDDELEN

AFBIJTMIDDELEN
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DIVERSEN

VERFREINIGER AQ

AFBIJTMIDDEL
Verwijderen oude verflagen
Voor het krachtig en eenvoudig verwijderen van oude verf- en  
pleisterlagen

OAF PRO Afbijtmiddel is een krachtig, pasteus, helder afbijtmiddel zonder 
methyleenchloride. Het verwijdert snel en krachtig watergedragen- en 
alkydcoatings, sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen en graffiti op 
bijna alle oppervlakken. Ook geschikt voor het aanbrengen op verticale 
oppervlakken. Afbijtmiddel is te gebruiken op alle houtsoorten en metaal 
(behalve aluminium). 
 
• Gelvorm
• Snelle werking
• Zakt en druipt niet
• Makkelijk te verwerken
• Helder van kleur
• Niet geschikt voor aluminium

Verpakking 750 ml - 5 liter

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
Voor het reinigen / ontvetten en antistatisch maken van ondergronden  
voor de aanvang van het schilderwerk

OAF PRO Verfreiniger AQ is een biologisch afbreekbare, niet schuimende 
en sterk geconcentreerde reiniger/ontvetter als vervanger van ammonia. 
Verfreiniger AQ is op basis van amphotere oppervlakte actieve stoffen en 
reinigingsversterkers. Nawassen met water is niet nodig. Hierdoor kan, na 
droging van de ondergrond, direct met het schilderwerk worden begonnen. 
In aangepaste verdunningsgraad ook geschikt voor het reinigen van o.a. 
vloeren, ramen, motoren en huishoudelijk apparatuur.

• Sterk geconcentreerd
• Universeel toepasbaar
• Goed oplosbaar in water
• Fosfaatvrij
• Schuimt niet
• Geschikt voor diverse verontreinigen
• Nawassen met water niet noodzakelijk

Verpakking 1 ltr - 5 ltr - 25 ltr

ECO
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DIVERSEN

NON-PAINT
Verfhandschoen flex 
PU-Flex handschoenen zijn geschikt voor allround montage- en schilders-
werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken. De PU hand-
schoenen hebben een bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit.

Afplaktape
Standaard: Flexibele maskeringstape voor verftoepassingen binnenshuis.
Blauw: Maskeringstape professionele kwaliteit voor toepassing buitenshuis 
en op licht ruwe oppervlakken.

Stucloper
Bescherming van vloeren bij bouwkundige en schilder activiteiten.

Kwasten en rollers
Niet elke kwast of roller is geschikt voor elke soort verf of ondergrond. Kies 
daarom het juiste gereedschap bij elke opdracht. Hierbij is ook een groot 
verschil in kwaliteit (en dus ook prijs). 
Wegwerpkwast: Voor snel en gemak.
Patentpuntkwast: Voor hoogwaardige afwerking.
Schuimrol: Voor grondverven en lakverven.
Veloursrol: Voor beitsen, oliën en lakken
Lakviltrol: Voor hoogwaardige afwerking van uw grond- en lakverven.

HOUTWORMOLIE
Perfacs of Perwood Houtwormolie bestrijdt en beschermt het hout tegen 
houtwormen en andere houtaantastende insecten. Het voorkomt bij juiste 
toepassing gedurende lange tijd heraantasting. Na behandeling is het hout 
jarenlang beschermd.

GEKOOKTE LIJNOLIE
AFINOL Gekookte Lijnolie is een traag drogende olie op basis van zuivere 
natuurlijke lijnzaadolie. Geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele  
vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden 
gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van 
onbehandeld hout teneinde het oppervlak te verduurzamen of om ijzer 
tijdens opslag tijdelijk tegen roest te beschermen.

Verpakking 1 ltr - 5 ltr - 25 ltr

Verpakking Perfacs: 1 ltr 
Perwood: 5 ltr - 25 ltr - 200 ltr



Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen. 
Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. 
Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl 

Producent van:

Verffabriek OAF Holland BV  |  De Meente 13  |  8121 EV  Olst  |  +31 (0)570 56 38 38  |  info@oafholland.nl

Voor OAF Hout producten en informatie hierover verwijzen  
wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

AFBIJTMIDDELEN

REINGINGSMIDDELEN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

NON-PAINT

PRIMERS

MENIES

GRONDVERVEN BEITSEN

LAK(VERVEN)

SCHAKELVERVEN

OLIËN


