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BETON &
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DAK &
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MARITIEM
SPECIALS
LIJMEN &
KITTEN
NON-PAINT

ALGEMEEN
ICONEN
Oplosmiddelhoudend

Beton, steen, hout en metaal

Watergedragen

Beton, steen en metaal

Binnen en buiten

Kwast, roller of (airless)spuit

Beton

Verbruik per laag

Beton en steen

Beloopbaar/belastbaar
12 uur

Beton, steen en hout

7 dagen

Droogtijd
5 uur

Beton, steen, hout en kunststof

ECO

Milieuvriendelijk

Duurzaamheid

2 Componenten product

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.

Leverbaar in meer dan
25.000 mengkleuren

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

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

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.

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

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

VOORSTRIJK
HECHTVAST
IMPREGNEER
PRIMERS

OAF PRO
VOORBEHANDELING
Grondverven en primers voor een goede hechting en vulling.

WWW.OAFHOLLAND.NL
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VOORBEHANDELING

HECHTVAST AQ
Voorstrijk/fixeermiddel gebaseerd op polymeren
Impregneer, voorstrijk en fixeermiddel voor muren en kalklagen
OAF PRO Hechtvast AQ is een licht aangekleurde waterige emulsie gebaseerd
op vinyl dispersie polymeren. Hechtvast AQ is een alkalibestendige voorstrijk/
fixeermiddel voor minerale ondergronden. Het zet poederende lagen vast
en voorkomt afbladderen. Hechtvast AQ vermindert de zuigende werking
van de ondergrond waardoor een goede hechting voor het muurverfsysteem
of behang ontstaat en het voorkomt kleurbontheid.
Toepasbaar als impregneer, voorstrijk en fixeermiddel voor muren en
kalklagen.
•
•
•
•
•

Snelle droging
Dringt diep in de ondergrond
Vastzetten poreuze, poederende lagen
Voorkomt afbladderen
Overschilderbaar met de meeste soorten muurverven
Kleur

Transparant licht roze

Verpakking

1 ltr - 5 ltr

BETONIMPREGNEER

ECO

EP2K CE20

Diep doordringende watergedragen epoxy primer
Zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op diverse ondergronden en voor het stofvrij maken van cementgebonden vloeren
OAF PRO Betonimpregneer EP2K CE20 wordt toegepast als zeer goed
penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op alle steenachtige en houten
ondergronden en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof
afwerkingen. Betonimpregneer EP2K CE20 is bovendien geschikt om
cementgebonden vloeren stofvrij te maken.
•
•
•
•
•
•
•

Chemisch resistent
Waterafdunbaar
Stofvrij
Eenvoudig te reinigen
Onbrandbaar
Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
Glans
ECO

12 uur
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7 dagen

Kleur

Transparant blank

Verpakking

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

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

VOORBEHANDELING

SILAPRIMER
OAF PRO Silaprimer is een watergedragen één componentig product op
basis van silanen, diverse benatters en hechtverbeteraars. Het wordt toegepast als hechtlaag op glas, minerale, emaille en keramische ondergronden
onder 2 componenten kunststof systemen.
Kleur

Transparant blank

Verpakking

250 gr - 1 kg

WATERGLAS AQ
OAF PRO Waterglas AQ voor het horizontaal afdichten van metselwerk,
funderingen, et cetera. Toepassen waar de capillaire werking van wanden van
beton of steen onderbroken dient te worden. Oppervlakte-afdichtingen alleen
met Waterglas AQ uitvoeren als het om drukloze vochtverschijnselen
ECO
gaat, d.w.z. daar waar geen drukkend/vloeiend water aanwezig is
of te verwachten is.
Kleur

Transparant blank

Verpakking

1 kg - 5 kg - 25 kg

VLOERCOATING: VOORBEHANDELING
Beton heeft een open structuur. Hierdoor trekt het vuil aan. Met het aanbrengen van een coating is de vloer
hygiënischer en krijgt het een fraaier uiterlijk. Een eenvoudige oplossing is een impregneer*1, afgewerkt met een
1 of 2 component coating. Al dan niet afgewerkt met een Topcoating*2 en/of een mineraal voor een anti-slip vloer.
Nieuwe vloeren
Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn; voor het wegtrekken van vocht uit het
beton én voor het inactiveren van de werking van diverse zuren. Is er een dampvertrager gebruikt, dan deze eerst
grondig verwijderen door middel van schuren of stralen om onthechting te voorkomen.
Voorbehandeling
Repareren: Loszittende delen verwijderen. Scheuren uitslijpen in een V-groef. De vloer moet droog, vuil-, stof en
vetvrij zijn. Breng voor het repareren een primer*1 aan op de te repareren ondergrond. Repareer scheuren en gaten
met betonreparatiemortel*3. Egaliseren: Breng voor een strakke gladde vloer eerst een laag impregneer*1 en
vervolgens egaline aan of een 2 componenten schraplaag (Epoxy en een vulmiddel). Goed mengen (mechanisch,
lage snelheid) om luchtinslag te voorkomen. Goed drogen en schuren (roterende schuurmachine).
Coaten
De vloer kan afgewerkt worden 3 lagen AFINOL 1 component vloercoating, waarvan de eerste laag sterk verdund
(impregneer). Wordt een OAF PRO 2 componenten coating aangebracht, dan 1 laag impregneer*1 en 2 lagen OAF
PRO 2K Epoxy of Polyurethaan coat in de gewenste kleur.
*1 OAF PRO Beton Impregneer EP2K AQ CE20 *2 OAF PRO Topcoat PU2K AQ CD41 *3 OAF PRO Betonreparatiemortel EP2K

WWW.OAFHOLLAND.NL
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Glanzend - Mengkleuren

Watergedragen alifatische polyurethanen

Topcoat PU2K CD47

Oplosmiddelvrij Epoxy hars

Mineralen

Betonreparatiemortel EP2K

Antislip middelen

REPARATIEMIDDELEN

Mat, zijdeglans en glans
Mat - Glanzend - Mengkleuren

Watergedragen alifatische polyurethanen

Topcoat PU2K CD41

Glanzend - Mengkleuren

Beton grijs

Hoogglanzend - Transparant

Oplosmiddelvrije Lichtechte Polyurethaan

Oplosmiddelvrij gemodificeerde Epoxy hars

Gietvloer PU 2K CC55

Glanzend - Mengkleuren

Zijdeglans - Mengkleuren

Giethars EP2K CD35

Oplosmiddelvrij Epoxy hars

Oplosmiddelvrije Polyurethaan

Gietvloer EP2K CC40

Glanzend - Mengkleuren
Glanzend - Mengkleuren

Oplosmiddelvrij Epoxy hars

Oplosmiddelvrije Polyurethaan

Rolcoat EP2K CI80

Rolcoat PU 2K CC12

Gietvloer PU 2K CC51

Glanzend - Mengkleuren

Oplosmiddelvrij Watergedragen Epoxy hars

Oplosmiddelvrij Epoxy hars

Vloercoat EP2K CD20

Rolcoat EP2K CC10

Hoge zijdeglans - Mengkleuren

Watergedragen - Latex

Poyurethaan alkydhars

Muurverf

Mat - Mengkleuren

Transparant

Glans - Transparant

Licht rose

Uitstraling

Vloercoating

Silolak

Oplosmiddelhoudend - Bitumen

Hechting op geglazuurde ondergronden

Silaprimer

COATINGS

Voorstrijk & fixeer

Verbeteren hechting & vermindering zuiging

Hechtvast

Betonimpregneer EP2K

PRIMERS

Omschrijving

Ondergrond

Eigenschappen
Voor/nabehandeling

PRODUCTOVERZICHT

OAF PRO Topcoat CD41
Kwartsen / zilverzand
OAF PRO Quickprimer

OAF PRO Betonimpregneer EP2K

Silaprimer

OAF PRO Hechtvast

Oplosmiddelbestendig
Zoutbestendig
Mortel / reparatie

Loogbestendig

Chemische invloeden
Zuurbestendig

Chemisch resistent

Vochtafsluitend
Vloeistofdicht

Vullend vermogen
Dampdiffuus

Zware mechanische belasting
Flexibel / elastisch

Stootvast
Slijtvast

Boen- en schrobvast
Krasvast

UV-bestendig

Buiten
Binnen

Glas, keramisch, etc.

Kunststof

Metaal
Asfalt

Steen
Beton
Hout

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

MUURVERVEN
BETONCOATINGS
VLOERCOATINGS
GIETVLOER
ROLCOATINGS
TOPCOATINGS

AFINOL EN OAF PRO
AFWERKING
Verduurzamen, beschermen en verfraaien van vloeren en muren.

WWW.OAFHOLLAND.NL
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AFWERKING

MUURVERF AQ BB
Hoogwaardige extra dekkende muurverf
Een vochtregulerende afwerking voor muren binnens- en buitenshuis
AFINOL Muurverf AQ BB is een reukarme, extra dekkende matte muurverf
voor binnen en buiten. De oplosmiddelvrije verf is in vele kleuren leverbaar
en goed te reinigen. De vochtregulerende verf is ook buiten toepasbaar.
Toepasbaar op wanden, plafonds, plaatmateriaal, wandweefsel, behang,
steen, pleisterwerk, beton, et cetera.
•
•
•
•
•
•
•

Decoratieve vuilafstotende wandafwerking
Extra dekkend
Goed UV bestendig
Vochtregulerend
Weerbestendig
Boen- en schrobvast
Zijdeglans en mat
ECO

Kleur

Standaard in Helderwit (mat)

Verpakking

2,5 ltr - 10 ltr (zijdeglans alleen 10 ltr)

VLOERCOATING
Decoratieve slijtvaste vloerafwerking
Kras- en slijtvaste bescherming en verfraaiing van diverse ondergronden voor zowel binnen als buiten
AFINOL Vloercoating is een decoratieve coating op basis van een polyurethaan gemodificeerd alkydhars. Vloercoating heeft een hoge zijdeglans
van ca. 70 GU (gloss units).
Toepasbaar als decoratie en bescherming voor onder andere metaal, hout
en steenachtige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor keukens (deurtjes),
houten vloeren, vloeren in garages/schuren en muren in hondenkennels
en melkstallen.
•
•
•
•
•

Goed UV bestendig
Filmvormend
Kras-, stoot- & slijtvast
Eenvoudig te reinigen
Hoge zijdeglans
Kleur

16 uur
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Verpakking

750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

AFWERKING

SILOLAK (BETON TEERCOAT)
Oplosmiddelhoudende zwarte bitumineuze betonbescherming
Bescherming tegen vocht en andere invloeden voor metaal, steen
en beton
OAF PRO Silolak is een bitumen beschermende coating die steenkoolteerderivaatvrij is. Silolak biedt een goede bescherming tegen vocht en
agressieve invloeden op beton en steen. Het biedt ook bescherming van
metaaloppervlakken tegen vocht inwerking.
Toepasbaar als bescherming voor metaal, steen en beton. Bijvoorbeeld de
bescherming van het beton van mest / voer silo’s en drinkwater-tanks.
Silolak is niet mengbaar met teerhoudende producten.
•
•
•
•
•
•

Matig UV bestendig
Filmvormend
Impregnerend & waterafstotend
Plastische niet klevende deklaag
Na droging geen emissie uitstoot
Op beton is het redelijk bestand tegen zuren
Kleur

Teerzwarte uitstraling

Verpakking

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

WELKE VLOERCOATING?
Een OAF PRO 2 componenten Expoxy of Polyurethaan, rolcoat of een gietvloer. Wat zijn de verschillen?
Expoxy of Polyurethaan?
Epoxyvloer: Dit is een harde kunststof vloer die onder andere wordt toegepast in magazijnen. De vloeren zijn
harder dan PU, daardoor zeer duurzaam (slijtvast), een hoge belastbaarheid maar minder comfortabel. Leverbaar in
diverse kleuren. Leverbaar in zijdeglans. Een epoxyvloer is bestand tegen water, zuren en chemicaliën. Niet geschikt
voor vloerverwarming en niet scheuroverbruggend. Er kan in de loop der tijd enige verkleuring optreden.
Polyurethaan (PU) vloer: Dit is een zachtere en elastischer kunststof dan epoxy en wordt onder andere toegepast
als sportvloer. In diverse kleuren en glansgraden leverbaar. PU verkleurt minder snel dan epoxy. Is kleurvastheid erg
belangrijk, breng dan een niet-vergelende PU of topcoat als eindlaag aan. Een PU-vloer is zeer geschikt voor in de
woonkamer maar minder voor industriële toepassingen. De prijs is aanzienlijk hoger dan een epoxyvloer.
Rolcoat of gietvloer?
Rolcoat: Een rolcoat is een Expoxy of PU oplosmiddelvrije afwerking en heeft lager vullend karakter. Ideaal voor toepassing waarbij snel en eenvoudig weer een nieuwe uitstraling wordt gewenst.
Gietvloer: Een gietvloer is een oplosmiddelvrije epoxy of polyurethaan afwerking die is aan te brengen in grotere
laagdikten. Let op dat bij aanbrengen over tegelvloeren altijd 2 schraplagen moeten worden aangebracht. Een gietvloer heeft een vullend karakter (0,9 tot max 2,8 mm). Een gietvloer is duurder door een hoog materiaal verbruik
en is minder eenvoudig aan te brengen.

t
Op de volgende bladzijden staa
een overzicht 2K vloercoatings
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AFWERKING

VLOERCOAT

EP2K CD20

OAF PRO Vloercoat EP2K CD20 wordt toegepast waar een slijtvaste en
vloeistofdichte wand- of vloerafwerking vereist is. Vloercoat EPK CD20 is
uitermate geschikt als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal,
zandcement, anhydriet en hout. Vloercoat EP2K CD20 is
ECO
in 3 lagen nog dampdiffuus.

ROLCOAT

Kleur

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

1 kg - 5 kg - 10 kg

EP2K CC10

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.
ECO

ROLCOAT

Kleur

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

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

EP2K CI80

OAF PRO Rolcoat EP2K CI80 wordt toegepast waar een slijtvaste vloeistofdichte en chemisch resistente, eenvoudig aan te brengen, vloer- of wandafwerking wordt vereist, bijvoorbeeld bij agrarische toepassingen. Uitsluitend
op steenachtige ondergronden, eventueel ingestrooid met
ECO
een mineraal aggregaat als slijt- en slipvaste vloerafwerking.

ROLCOAT

Kleur

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

1 kg - 5 kg - 10 kg

PU2K CC12

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

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

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

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

AFWERKING

GIETVLOER

EP2K CC40

OAF PRO Gietvloer EP2K CC40 wordt toegepast indien een slijtvaste en zeer
vlakke vloerafwerking gevraagd wordt. Gietvloer EP2K CC40 is bestand
tegen zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en
bestand tegen vele chemicaliën. Het systeem is aan te brengen
ECO
als rolvloer vanaf 0,9 mm tot een Gietvloer van 1.5 mm.

GIETVLOER

Kleur

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

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

PU2K CC51 / CC55*

OAF PRO Gietvloer PU2K wordt toegepast op minder starre ondergronden
als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking. Het is een
uitstekende afwerking op ondergronden zoals beton, metaal, hout, asfalt,
kunststof e.d. waar een aantasting door lichte chemische
ECO
invloeden te verwachten is.
* De CC55 is kleurvaster
dan de CC51

Kleur

Meest voorkomende mengkleuren

Verpakking

1 kg - 5 kg - 10 kg

GIETHARS EP2K CD35
OAF PRO Giethars EP2K CD35 is een transparante glasheldere oplosmiddelvrije gietlaag voor het verzegelen en ingieten van foto`s & afbeeldingen en
het verzegelen van effectvloeren, tafelbladen e.d. op epoxy basis.
ECO

TOPCOAT

Kleur

Transparant blank

Verpakking

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

PU2K AQ CD41 / CD47

OAF PRO Topcoat PU2K AQ wordt toegepast als zeer slijtvaste afwerking
op steenachtige ondergronden, troffelvloeren, houtenvloeren, chipsvloeren
en kunststofoppervlakken. CD41 is verkrijgbaar in mat, zijdeglans en glans.
CD47 is de ingekleurde kleurvaste variant.
ECO

WWW.OAFHOLLAND.NL

Kleur

Transparant en mengkleuren

Verpakking

1 kg - 5 kg - 10 kg

Aanbrengen 2K vloercoatings
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AFWERKING

AANBRENGEN 2 COMPONENTEN VLOERCOATING
Als de vloer juist is voorbehandeld (zie pagina 5) kan de 2 componenten vloercoating worden aangebracht.
Mengen
De hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa
wordt verkregen. Na menging het materiaal gieten in een mengvat en nogmaals (mechanisch) doormengen. Kijk
op het informatieblad of etiket voor de potlife.
Aanbrengen
Het gemengde product in banen over het te behandelen oppervlak gieten en per baan afwerken. Een rolcoat met
een roller aanbrengen. Een gietvloer wordt aangebracht met een spaan, kam, roller, wisser of kwast. Het verdient
aanbeveling een gietvloer direct te ontluchten d.m.v. een stekelwals / ontluchtingsrol. Een eventuele tweede laag
aanbrengen binnen een tijdsbestek van 48 uur zonder te schuren.
Afwerken
Voor het verkrijgen van een anti-slip oppervlak kan een rolcoat worden afgestrooid met verschillende soorten en
gradaties kwartsen, chips, en andere aggregaten. Het advies is minimaal 3 lagen aan te brengen. De 2e laag “vol
bezatten” met zilverzand of een ander instrooimiddel. Goed laten drogen (minimaal 1 dag) en daarna overtollig
zand wegvegen en wegzuigen. Breng vervolgens nog een 3e laag aan om het systeem te verzegelen.
De vloer kan eventueel voor het uiterlijk ook nog worden afgewerkt met een 4e laag: Topcoat PU2K AQ. Hiermee wordt
de vloer extra “verzegeld” en blijft de kleur behouden. Epoxy coatings hebben de neiging dat deze in de loop der tijd
enigszins “vergelen”. De Topcoat PU voorkomt dit. Voor industriële toepassingen is een Topcoat PU minder geschikt.

GEVELIMPREGNEER
OAF PRO Gevelimpregneer is een kleurloos hydrofobeermiddel dat speciaal
is ontwikkeld om poreuze bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag
van gevels en (hellende) vlakken. Dit vochtscherm c.q. regenscherm is een
reukarm en oplosmiddelhoudend impregneermiddel op basis van oligomere
siloxaan verbindingen.
Kleur

Transparant blank

Verpakking

5 ltr - 25 ltr

KAUTCHUK
OAF PRO Kautchuk is een hoogwaardig kant en klare waterkerende bitumen
kelderafdichting. Het bevat beslist geen oplosmiddelen, PCB of PCP.
Kautchuk wordt vooral gebruikt als een uiterst betrouwbare afdicht- en
beschermlaag tegen natuurlijke, agressieve stoffen in de grond, bij beton,
funderingen, keldermetselwerk en pleisterlagen.
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Kleur

Zwart (bruin in de emmer)

Verpakking

14 ltr

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

BETONREPARATIEMORTEL
ANTISLIP MIDDELEN
NON-PAINT
CURING COMPOUND
ONTKISTINGSMIDDEL

DIVERSEN
Voor bewerken, repareren en beschermen van steen en beton.
OAF heeft voor elke schilderklus de benodigde gereedschappen en materialen.
Goed gereedschap is het halve werk.

WWW.OAFHOLLAND.NL

13

DIVERSEN

CURING COMPOUND AQ
Dampvertraging ter voorkoming krimpscheuren in vers beton
Voor het voorkomen van voortijdige uitdroging op ontkist-beton of
op het afgewerkte morteloppervlak
OAF PRO Curing Compound AQ is een waterige vinylacetaat gemodificeerde
emulsie. Het is een nabehandelingsemulsie voor vers gestorte beton- en
morteloppervlakken om voortijdige uitdroging te voorkomen.
Curing Compound AQ voorkomt voortijdige uitdroging op ontkist-beton of
op het afgewerkte morteloppervlak.
• Binnen / Buiten toepassing
• Betonnen ondergrond
• Tegengaan van vroegtijdige verdamping van het aanmaakwater
uit het beton
• Eenvoudig te verwijderen
• Onzichtbaar na droging
ECO

Kleur

Blank

Verpakking

5 ltr - 25 ltr - 1000 ltr

ONTKISTINGSMIDDEL
Vloeibare minerale olie voor lossingen
Voor houten, betonplex, stalen of kunststof mallen. Geschikt voor:
nat-los-situaties en uitgestelde ontkisting
OAF PRO Ontkistingsmiddel is een vrij universeel losmiddel, dat zorgt voor
een goede scheiding en langere levensduur van de bekisting.
Ontkistingsmiddel is toe te passen in zowel in het productieproces als op
de bouwplaats voor de gietbouw, utiliteitsbouw en in de prefabbetonindustrie. Het is geschikt voor houten, betonplex, stalen of kunststof
mallen. Geschikt voor: nat-los-situaties en uitgestelde ontkisting.
• Geschikt voor gevelelementen, trappen, bordessen, sierbeton etc.
• Voorkomt aanhechting cement/beton op mallen
• Laat bij juist gebruik geen resten achter op beton of mal
• Geen invloed op uitharding beton
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Kleur

Kleurloos

Verpakking

5 ltr - 25 ltr - 208 ltr - 1044 ltr

OAF BETON & STEEN PRODUCTEN

DIVERSEN
BETONREPARATIEMORTEL

EPOXY 2K

OAF PRO Betonreparatiemortel wordt toegepast voor o.a. beschermen van
vrijgekomen wapeningsstaal, repareren van beton, steen, etc. het formeren
van (hol) plinten, verticaal reparatiewerk.

ECO

Verpakking

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

ANTISLIP MIDDELEN
Vuurgedroogd Zilverzand of Antislipkorrels (Mandurax / Amaril) voor het
instrooien van 2K rolvloeren waardoor een antislip oppervlak wordt verkregen.

Verpakking

25 kg

NON-PAINT
Niet elke kwast of roller is geschikt voor elke soort verf of ondergrond.
Kies daarom het juiste materiaal bij elke opdracht. Hierbij is ook een groot
verschil in kwaliteit (en dus ook prijs).
Muurverf
Blokwitter: Basiskwaliteit voor alle voorkomende verfklussen, met name
muurverven.
Muurverfroller: De muurverfroller Vestan Super 18 cm inclusief beugel.
Deze midden klasse kwaliteit is geschikt voor alle muurverven. Naast de
Vestan Super muurverfroller heeft OAF ook muurverfrollers voor specifieke
toepassingen, bijvoorbeeld voor een fijne of grove muur.
Vloercoat
Verfrol Nylon: De verfroller nylon blauwstreep EU 8 mm is speciaal voor
het aanbrengen van 2 componenten vloer- en wandcoating. Deze is ook
uitermate geschikt voor 1 componenten coatings.
Kwast Flensburg: De patentpuntkwast Flensburg in verschillende formaten
is geschikt voor het verwerken van 1- en 2 componenten coatings.
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VOORSTRIJK

MUURVERVEN

BETONREPARATIEMORTEL

IMPREGNEER

COATINGS

ANTISLIP MIDDELEN

PRIMERS

GIETVLOER

NON-PAINT
CURING COMPOUND
ONTKISTINGSMIDDEL

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

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

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

