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Steen

Kwast of roller

Kwast, roller of (airless)spuit 

Spaan, roller, trekker of kwast

Verbruik per laag 

Beloopbaar/belastbaar 

 Droogtijd

Duurzaamheid

Verwerkingstijd
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ICONEN
Oplosmiddelhoudend

Oplosmiddelvrij

Watergedragen

Binnen en buiten

Buiten

Metaal

Kunststof

Hout

Beton

 

 

ALGEMEEN

OAF METAAL & KUNSTSTOF PRODUCTEN

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.

5 uur

7 dagen12 uur

ECO

Milieuvriendelijk Leverbaar in meer dan  
25.000 mengkleuren

2 Componenten product
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Voor diverse ondergronden de juiste voorbehandeling voor een goede hechting  
en bescherming.

OAF PRO 
VOORBEHANDELING

WWW.OAFHOLLAND.NL

PRIMERS

MULTIPRIMERS

SPUITBUSSEN

MENIES

Leverbaar in meer dan  
25.000 mengkleuren



VOORBEHANDELING
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IJZERMENIE
Roestwerende rood/bruine primer
Primerlaag met roestwerkende eigenschappen op nieuw of reeds 
behandeld staalwerk

OAF PRO IJzermenie is een roodbruine, roestwerende primer voor metaal 
op basis van gemodificeerde alkydhars, roestwerende- en ijzeroxide 
pigmenten.
 
Toepasbaar als primerlaag op nieuw of reeds behandeld staalwerk, 
zoals staalconstructies, machines, landbouwvoertuigen, vaartuigen, 
hekwerken, et cetera.
 
• Zeer goede hechting
• Goede dekking
• Goede doordroging
• Afwerken met metaalverf of coating
• Mat

Kleur Roodbruin

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr 

MULTIPRIMER 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 ijzer, staal, thermisch verzinkt staal, non ferro-
metaal, hout, aluminium, diverse kunststoffen, steen en pleisterlagen.
 
• Corrosiewerend
• Vochtregulerend
• Hoog vullend vermogen
• Mat

Kleur Wit en grijs

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr

OAF METAAL & KUNSTSTOF PRODUCTEN

ECO
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ZINK COMPOUND
Eén-component zinkstofprimer voor de kathodische bescherming 
van staal
Functioneert als basisprimer voor gestraald/ontroest staal en als 
reparatieprimer voor beschadigde verzinkte oppervlakken

OAF PRO Zink Compound is een één component zinkstofprimer voor de 
kathodische bescherming van staal. Uitstekend bestand tegen onderroest 
bij mechanische beschadigingen. Het zinkpercentage is meer dan 75%. 
 
Basisprimer voor gestraald/ontroest staal of reparatieprimer voor beschadigde 
verzinkte oppervlakken. Niet direct overschilderbaar met alkydhars of PU-
Alkydverven. Eerst tussenlaag aanbrengen met OAF PRO Multiprimer AQ.
 
• Sterk filmvormend
• Roestwerend
• 75% zink in droge verflaag 
• Hoog vullend vermogen
• Mat

Kleur Grijs

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 

ZINKFOSFAATPRIMER EP2K AQ CE24
Dampdiffuus slijtvaste watergedragen epoxy coating
Corrosiewerende en chemicaliën bestendige primer voor metaal

OAF PRO Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 is een oplosmiddelvrij 
watergedragen primer in kleur op basis van geëmulgeerde epoxyhars en 
een oplossing van watergedragen polyamine als verharder.

Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 wordt toegepast als corrosiewerende, 
stoot en chemicaliën bestendige Primer op metaal. Zinkfosfaat Primer EP2K 
AQ CE24 heeft een hoog vaste - stofgehalte en is in een grote laagdikte 
aan te brengen.
 
• Corrosiewerend
• In 1 laag aan te brengen
• Tijdens lassen toe te passen
• Vochtregulerend
• Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
• Hoog vullend vermogen
• Mat

Kleur Grijs

Verpakking 1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg

ECO



VOORBEHANDELING

SPUITBUS ZINKSPRAY
OAF PRO Zinkspray is een sneldrogende zinkspray met uitstekende 
hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld 
staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed 
puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. 
Zinkspray is hittebestendig tot 350 °C. 

SPUITBUS ALUMINIUM ZINKSPRAY
OAF PRO ALU-Zinkspray heeft na aanbrengen dezelfde kleur als nieuw  
gegalvaniseerd materiaal. Alu-Zinkspray is sneldrogend met uitstekende  
hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld  
staal. Het heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed punt-
lasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.   
Hittebestendig tot 250 °C.

SPUITBUS UNDERCOAT BITUMEN
Voor het behandelen met tectyl (bitumen) van de onderkant van voer-
tuigen. De Undercoat Bitumen heeft hoog vullend vermogen waardoor 
het ook geschikt is voor oneffen ondergronden. De Undercoat is op basis 
van bitumen waardoor het product elastisch en geluiddempend is en het 
heeft een uitstekende corrossiewerende werking.  

6 OAF METAAL & KUNSTSTOF PRODUCTEN

SPUITBUS PRIMER
Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbe-
handelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen.  
De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosie-
wering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 
P180) en is overspuitbaar met alle verfsystemen.

Kleur Wit, grijs en rood

Verpakking 400 ml

Kleur Zink

Verpakking 400 ml

Kleur Aluminium

Verpakking 400 ml

Kleur Zwart

Verpakking 500 ml



WWW.OAFHOLLAND.NL

HYBRIDE COATINGS

2-COMPONENTEN COATINGS

Beschermen en verfraaien van diverse objecten van metaal en/of kunststof.

AFINOL EN OAF PRO 
AFWERKING

7WWW.OAFHOLLAND.NL

COATINGS

VERVEN
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BLACK VARNISH (METAAL TEERCOAT)
Beschermende coating op basis van bitumen
Goede bescherming tegen vocht inwerking van metaaloppervlakten 

OAF PRO Black Varnish is een oplosmiddelhoudende ijzerlak op basis van bitumen.  
Het biedt een goede bescherming van metaaloppervlakken tegen vocht inwerking  
en is weer- en waterbestendig. De resistentie tegen verdunde zuren en basen is 
goed. Door zijn speciale polymeren is Black Varnish enigszins flexibel.
 
Black Varnish is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en  
hout. Het kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald)  
en is tevens te gebruiken voor objecten onder de grond en mestkelders.  
Black Varnish is niet mengbaar met teerhoudende producten.
 
• Bitumineuze bescherming
• Ondergrondse en schaduwrijke toepassing
• Impregnerend & waterafstotend
• Plastische niet klevende deklaag
• Roestwerend en zeer goede bescherming tegen vocht
• Lage zijdeglans

Kleur Teerzwarte uitstraling

Verpakking 750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr 

METAALVERF
Roestwerende decoratieve coating
Voor een beschermende en roestwerende afwerklaag voor bijna 
alle metalen

AFINOL Metaalverf is een slijtvaste aflak op basis van urethaan gemodificeerd  
alkydhars. Metaalverf heeft roestwerende eigenschappen, een goed kleur- 
en glansbehoud en is buiten duurzaam.
 
Metaalverf biedt een beschermende afwerklaag voor bijna alle metalen. 
Toe te passen op bijvoorbeeld machines, staalconstructies, vrachtwagens, 
landbouwvoertuigen, industriële producten, containers of onderdelen 
hiervan.
 
• Kras-, stoot- & slijtvast
• Snelle droging
• Weerbestendig
• Goede doorharding
• Hoge zijdeglans

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr
16 uur
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REGA METAALCOAT
Hoogwaardige, weersbestendige coating voor metaal &  
damwandprofielen
Verfraaien en beschermen van de meeste soorten damwand- 
profielen en onbehandelde en gecoate plaatmateriaal van metaal

OAF PRO Rega Metaalcoat is een hoogwaardige, weerbestendige  
coating op basis van volledig UV stabiele en gehydrogeneerde koolwater-
stofhars gemodificeerd met styreen/rubber en fenolische antioxidanten. 
 
Rega Metaalcoat voor het verfraaien en beschermen van de meeste 
soorten damwandprofielen en onbehandelde en gecoate plaatmateriaal 
van metaal. Niet geschikt voor damwandprofielen die met kunststof zijn 
afgewerkt.
 
• UV bestendig
• Zeer goede hechting
• Snelle droging
• Zijdeglans

Kleur Wit

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr

SPUITBUS VERF 
Bij OAF worden diverse producten in spuitbussen (aerosols) geleverd. De in-
dustriële lakken in Zwart (mat of glans) worden geleverd in spuitbussen van 
500 ml. Wit of andere diverse RAL kleuren op aanvraag leverbaar in 400 ml. 
of 500 ml. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Kleur Zwart (overige kleuren op aanvraag)

Verpakking 400 ml - 500 ml

Tip van OAF: Voorbehandelen met zink

Zink is net als ijzer een onedel metaal, maar roest eerder dan ijzer. Door zink  

en ijzer met elkaar te verbinden ontstaat een kathodische bescherming. 

Sluit staal dus af van vocht en zuurstof met een zinkcompound of zinkfosfaatprimer.  

Breng vervolgens een primer aan (OAF PRO Multiprimer) en daarna afwerken  

met een decoratieve lakverf (AFINOL Metaalverf).

VERDUNNING
Gebruik de speciale OAF PRO  
Rega Metaalcoat verdunning
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ROLCOAT EP2K CC10
Solventvrije epoxy coating
Voor een slijtvaste vloerafwerking die bestand is tegen zware 
mechanische belastingen

OAF PRO Rolcoat EP2K CC10 wordt toegepast indien een slijtvaste 
vloerafwerking gevraagd wordt. Rolcoat EP2K CC10 is bestand tegen 
zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en 
bestand tegen vele chemicaliën. 

ROLCOAT PU2K CC12
Solventvrije polyurethaan coating
Voor de afwerking van diverse flexibele ondergronden, beschermt 
tegen lichte chemische invloeden

OAF PRO Rolcoat PU2K CC12 wordt toegepast op minder starre onder-
gronden als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking. 
 
Rolcoat PU2K CC12 is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals 
beton, metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. Uitstekend geschikt waar een 
aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is.

Kleur Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking 1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg7 dagen12 uur

Kleur Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking 1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg
7 dagen12 uur

METAALCOAT MARITIEM EP2K CE50
Solventvrij vochtscherm
Bekleden van objecten onder de waterlijn of objecten die worden 
ingestrooid met een mineraal aggregaat

OAF PRO Metaalcoat Maritiem EP2K CE50 wordt toegepast als 
oplosmiddelvrije afwerking onder de waterlijn op schepen, containers, 
chassis, betonconstructies onder het maaiveld, damwanden, als bekleding 
op houten en stalen bruggen welke worden ingestrooid met een mineraal 
aggregaat, het bekleden van schoorsteenkappen, et cetera.

Kleur Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking 1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg
7 dagen12 uur

ECO

ECO

ECO
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ALUMINIUMVERF
Isolerende afwerking
Voor een beschermende (afwerk)laag in een corrosiewerend één 
componenten verfsysteem op staal

OAF PRO Aluminiumverf is een dekkende zijdeglanzende verf op basis 
van polyurethaan gemodificeerd alkydhars, gepigmenteerd met een 
aluminiumpoeder.

Aluminiumverf is ook geschikt om in te zetten als isolator bij nicotine, 
roet en opgedroogde vochtplekken op muren en plafonds die nadien 
behandeld worden met bijvoorbeeld muurverf.
 
• Voorbehandelde ondergronden
• Uitstekende isolerende eigenschappen
• Filmvormend
• Weerbestendig
• Zijdeglans

Kleur Aluminium

Verpakking 750 ml 

HYBRIDE COAT AQ
Duurzame watergedragen één pot systeem
Veelzijdige coating voor het gronden en aflakken van vele 
ondergronden, zowel op nieuw als bestaande schilderwerk

OAF PRO Hybride Coat AQ is een duurzame, sneldrogende watergedragen  
zijdeglanzende EPS coating. Dit Eén Pot Systeem is voor- en aflak in 1 op 
basis van een combinatie van diverse bindmiddelen. 
 
Toepasbaar op naald, loof- en hardhout. Daarnaast is het ook geschikt 
voor metalen en diverse kunststof ondergronden. Geschikt voor zowel 
nieuw- als onderhoudsschilderwerk. 

• Roestwerend
• Uitstekende dekking en hechting
• Goed schuurbaar 
• UV bestendig
• Universeel overschilderbaar
• Zijdeglans

Kleur Standaard Wit 

Verpakking Kwast: 2,5 ltr - 5 ltr. Spuit: 20 ltr

ECO



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 Metaal & Kunststof producten en informatie hierover verwijzen  
wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.
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