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AEROSOLS     

 

Het standaardassortiment van Verffabriek OAF Holland bevat ook een aantal spuitbussen. Dit zijn 

aanvullen producten op de OAF Coatings zoals bijvoorbeeld primers, zinkspray, lakverven en 

quickprimer. Daarnaast een aantal speciale producten zoals removers en reinigers. 

 

Standaardassortiment 

De meeste producten en gangbare kleuren heeft OAF in het standaardassortiment. De prijzen staan 

op de prijslijst en de artikelen zijn in de regel op voorraad. Deze artikelen zijn zowel per 

verpakkingseenheid als per stuk te bestellen.  

 

Ordergestuurde artikelen 

Een aantal producten staan wel in de catalogus en op de prijslijst van OAF, maar zijn niet structureel 

op voorraad. Deze kunnen per volle doos (VE = 12 stuks) besteld worden en worden doorgaans 

binnen 5 werkdagen geleverd. 

 

Op aanvraag 

In deze brochure staan ook artikelen die OAF nog niet in het assortiment en op de prijslijst heeft 

opgenomen. Deze artikelen worden alleen per volle doos geleverd en u ontvangt vooraf een 

prijsopgave. Voor deze artikelen geldt doorgaans een langere levertijd. 

 

Ontbrekende producten 

Mist u producten in de catalogus of wenst u andere aantallen, neem dan contact op met Verffabriek 

OAF. Wij kunnen nog een breder assortiment aan industrielakken, markeringsverven, reinigings- 

en/of smeermiddelen leveren voor wederverkoop en/of de professionele eindverwerker. Wij doen u 

graag een voorstel. 

 

 
 

AEROSOLS Catalogus Catalogus - 

Standaardassortiment Ordergestuurd Op aanvraag 

Verpakkingseenheid 12 12 12 

Minimale bestelgrootte 1 12 12 

Levertijd < 3 werkdagen 3 – 5 werkdagen 5 – 10 werkdagen 

Prijs Prijslijst Prijslijst 
Op aanvraag 
(offerte) 
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BETON & STEEN     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Vlekkencoating 

 

Sneldrogend isoleermiddel, speciaal 

bedoeld voor het eenvoudig 

behandelen van plaatselijke, 

doorslaande vlekken in de ondergrond 

als vochtkringen, roestplekken, 

roetaanslag, vet, nicotine, teer en 

lijmresten. Droogt wit op en is 

schrobvast. Voor binnen en buiten. 

Wit 186.7001.0005 

 
Ordergestuurd 

 

12 500 ml 

      

      

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Spackspray  

 

Spackspray is een professionele 

structuurmaker op basis van een 

unieke PU-dispersie, waarmee op 

eenvoudige wijze spackstructuren 

kunnen worden nagebootst. Ideaal 

voor het herstellen en bijwerken van 

bestaand en nieuw spackwerk. 

Wit Op aanvraag 

 
12 500 ml 

    1  
Multimarker Fluor Met 360 ̊ ventiel (in alle richtingen te gebruiken) 

 

Toepassing 

Multimarker Fluor is een zeer goed 

zichtbare markeringsverf. 

Multifunctioneel in de bouw, 

toepasbaar om te markeren waar 

bijvoorbeeld gaten geboord moeten 

worden of waar leidingen moeten 

komen e.d. 

 

Rood 

Geel 

Blauw 

 

Groen 

Oranje 

Roze 

Wit 

Ordergestuurd 
 

186.8021.0005 

186.8023.0005 

186.8024.0005 

 
Op aanvraag 
 

Op aanvraag 
 

Op aanvraag 
 

Op aanvraag 

 

 

 

12 

12 

12 

 

500 ml 
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METAAL     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Primer 

 

Hoogwaardige, universele, 

sneldrogende grondverf met een 

hoge vulgraad, gebaseerd op een 

unieke harscombinatie. Is uitstekend 

te, hout, kunststof en vele andere 

ondergronden. Zeer goede hechting 

(zowel op gladde als poreuze 

oppervlakken), vulling en goed 

schuurbaar. 

Grijs 

Wit 

Rood 

 

172.0550.0005 

172.0560.0005 

172.0570.0005 

 
Standaardartikel 

 

12 

12 

12 

500 ml  

500 ml 

500 ml 

    1  
Zinkspray Mat 

 

Zink 97% is een matte, zinkstofrijke 

spraycoating. Voorkomt 

corrosievorming op ijzer en staal. De 

sneldrogende zinklaag vormteen 

elastische en zelfherstellende zinkfilm 

die kan dienen als onderlaag voor alle 

verfsoorten. 

Zink 172.0017.0005 

 

Standaardartikel 

 

 

12 500 ml 

    1  
Zinkspray Aluminium 

 

Speciaal voor het koudverzinken van 

ijzer- en staalconstructies, het 

bijwerken en repareren van 

beschadigde delen aan oud en 

verweerd zink in de staalbouw, 

aanhangerbouw, hekwerken, industrie 

etc. 

Aluminium 172.0016.0005 

 

Standaardartikel 

 

12 500 ml 

    1    
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METAAL     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Zinkfosfaatprimer 

 

Zinkfosfaatprimer is een matte, 

vullende grondverf op basis van een 

zinkfosfaat pigment. Het biedt 

bescherming tegen corrosie op blank 

ijzer en blank staal en is zeer 

sneldrogend. Daardoor is dit product 

uitermate geschikt bij productie-en 

constructiewerkzaamheden. Tevens 

hecht de primer op zink, aluminium, 

non-ferro metalen en op oude 

laklagen. Hittebestendig tot 120°C.. 

 180.9750.0004 

 
Ordergestuurd 

 

12 400 ml 

    1  
Roestomvormer 

 

Roestomvormer is een roeststabilisator 

en grondlaklaag in één. Zeer geschikt 

voor het herstellen van roestplekken 

op machines, voertuigen en andere 

metalen objecten. 

 180.9500.0005 

 
Ordergestuurd 

 

12 500 ml  

    1   

 

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Hittebestendige coating 

 

Hittebestendige deklaag voor 

metalen voorwerpen die aan zéér 

hoge temperaturen worden 

blootgesteld, zoals kachelpijpen, 

uitlaten etc. Uitstekend hechtend en 

bestand tegen benzine, chemicaliën 

en alle weersinvloeden. 

Hittebestendig tot ca. 650°C. 

Zwart 

 

 

 

Antraciet 

Aluminium 

186.9900.0005 

 
Ordergestuurd 
 

 
Op aanvraag 
 

Op aanvraag 

 

12 

 

 

 

12 

12 

500 ml 

    1    
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METAAL     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Industrielak Metallic     

 

Universele metallic lak, sneldrogend, 

uitstekend hechtend en geschikt voor 

toepassing op ondergronden zoals 

metaal, beton, hout, metselwerk, etc. 

Zeer geschikt voor kleine reparatie-en 

onderhoudswerkzaamheden. Voor het 

beste resultaat alleen aanbrengen op 

een zorgvuldig voorbehandeld 

oppervlak. 

Zilver 

 

186.9006.0005 

 
Ordergestuurd 

 

12 500 ml 

    1  
Industrielak Hoogglans of mat 

 

Universele hoogglans of matte lak, 

sneldrogend en uitstekend geschikt 

voor toepassing op ondergronden 

zoals metaal, beton, hout, metselwerk, 

etc. Heeft een zeer hoge dekkracht en 

een lang kleurbehoud en/of 

glansbehoud. Kras-en stootvast. Voor 

het beste resultaat alleen aanbrengen 

op een zorgvuldig voorbehandeld 

oppervlak. 
 

 
RAL-kleur 
 

5017 1023 1003 7024 7042 3020 1004 

5005 5015 5012 Nat. 

Blauw 5010 6018 6032 

6011 6001 6005 1015 1018 1028 1003 

2002 2000 4008 3000 8002 9005 
MAT 

9005 
HG 

7035 7001 7005 9010 
MAT 

9010 
HG TRANS 1013 

2011 6028 ALU 9001 2004 7016 7021 

 

 

Hoogglans 

Diepzwart 

Zuiverwit 

 
 

Mat 

Diepzwart 
 

 

186.9005.HG05 

186.9010.HG05 
Standaardartikel 
 

 

 

186.9005.MT05 
 

Standaardartikel 
 

 

 

12 

12 
 

 
 

 

12 

500 ml 

Overige kleuren 12 

 Ordergestuurd  

  

    1  
Industrielak Blank Lak Hoogglans 

 

Universele hoogglans lak, 

sneldrogend en uitstekend geschikt 

voor toepassing op ondergronden 

zoals metaal, beton, hout, 

metselwerk, etc. Kras-en stootvast. 

Voor het beste resultaat alleen 

aanbrengen op een zorgvuldig 

voorbehandeld oppervlak. 

Kleurloos 186.0000.HG05 

 
Ordergestuurd 

 

12 500 ml 

    1    
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DAK & GOOT     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

OAF PRO Quickprimer 

 

OAF PRO Quickprimer is een 

bitumineus voorbehandelingsmiddel 

ter verbetering van de hechting voor 

warme bitumen, brandrollen, 

vloeibare dakbedekking op 

bitumenbasis en dakbedekking die 

met een koud of warm verwerkbare 

bitumenlijm gekleefd worden. 

Quickprimer dringt goed door in de 

poriën van de ondergrond, waardoor 

een goede hechting met de 

bovenliggende dakbedekking wordt 

bereikt. 

Zwart 160.0026.0005 

 
Standaardartikel 

 

12 500 ml 
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SPECIALS     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Afbijt 

 

Afbijt is een zeer professioneel en 

intensief methyleenchloride vrij 

verfafbijtmiddel met een zeer snelle 

werking. Toepasbaar op vrijwel alle 

ondergronden en speciaal geschikt 

voor het verwijderen van alkyd lakken, 

watergedragen lakken, 1 of 2-

componenten epoxy-en polyurethaan 

coatings enz. 

 Op aanvraag 

 
12 500 ml 

    1  
Kauwgombevriezer  

 

Kauwgombevriezer is een kwalitatief 

hoogwaardig, effectief hulpmiddel 

voor het verwijderen van kauwgom uit 

bekleding, vloerbedekking en van 

bestrating. Door het plaatselijk 

bevriezen van de kauwgom wordt 

deze verhard en is vervolgens 

eenvoudig met een steekmes of spatel 

te verwijderen. 

 132.0008.0004 

 
Ordergestuurd 

 

12 400 ml 

 

    1    



AEROSOLS 

8 Versie januari 2022 

NON-PAINT     

 

Product Omschrijving Kleur Artikelnummer VE Verpakking 

Kit- en lijmverwijderaar 

 

Kit- en Lijmverwijderaar is een 

hoogwaardig product voor het 

weekmaken en verwijderen van vele 

soorten lijmen en kitten. Zelfs siliconen 

resten zijn geen enkel probleem. 

Ideaal te gebruiken om ondergronden 

mee te ontvetten alvorens over te 

gaan tot vervolgwerkzaamheden. Het 

tast de meeste lak-en kunststof 

soorten niet aan en vervliegt zonder 

resten na te laten. 

 Op aanvraag 

 
12 500 ml 

    1  
Lijm- en bitumen remover 

 

Lijm- en bitumen remover is speciaal 

ontwikkeld voor het snel en veilig 

verwijderen van resten stickerlijm, 

bitumen, pur, teer en lijmachtige 

polyurethaan, kitten, olie, tectyl, 

plakbandresten en vele andere 

kleverige resten. Ook uitermate 

geschikt voor het reinigen van 

gereedschappen. Te gebruiken voor 

het verwijderen van wassen en vetten, 

maar ook voor het reinigen van 

voertuigen. 

 Op aanvraag 

 
12 500 ml 

    1  
PUR Reiniger 

 

Pur reiniger is een zeer actief middel 

voor het verwijderen van vers, niet 

uitgehard polyurethaanschuim 

(purschuim), lijm, was, vet, olie, enz. 

Zowel voorzien van een vernevelaar 

als een nbs aansluiting voor het 

reinigen van purpistolen. 

 Op aanvraag 

 
12 400 ml 

    1  
Graffiti remover 

 

Graffiti Remover is een hoogwaardig 

en gebruiksvriendelijk gel-vormig 

product voor universele toepassing op 

gesloten ondergronden. Verwijdert 

spuitbusverf, viltstiften, latexverf, 

lippenstift etc. van deuren, 

verkeersborden, rolluiken, 

transformatorhuisjes, metro’s, 

treinstellen, enz. 

 Op aanvraag 

 
12 500 ml 

    1   


