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ICONEN
Oplosmiddelhoudend

Oplosmiddelvrij

Watergedragen

Binnen en buiten

Metaal

Hout

Metaal en hout

Beton, steen, hout en kunststof

Kwast, roller of (airless)spuit

Kwast, roller of trekker

Spaan, roller, trekker of kwast

Verbruik per laag 

Beloopbaar/belastbaar 

Droogtijd 

Duurzaamheid

Verwerkingstijd

ALGEMEEN

OAF MARITIEM 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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Grondverven en primers voor een goede hechting en vulling.

OAF PRO 
VOORBEHANDELING

WWW.OAFHOLLAND.NL

PRIMERS

3WWW.OAFHOLLAND.NL

IMPREGNEER

Leverbaar in meer dan  
25.000 mengkleuren
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ZINKFOSFAAT PRIMER 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 water-
gedragen 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 of Coating op metaal. Zinkfosfaat 
Primer EP2K AQ CE24 heeft een hoog vaste - stofgehalte en is in een grote 
laagdikte aan te brengen.

• Slijtvast
• Geheel naadloos
• Chemisch resistent
• Vloeistofdicht
• Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
• Mat

Kleur Grijs

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

EPOXY PRIMER EP2K CE20
Diep doordringende watergedragen epoxy primer 
Zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op diverse onder- 
gronden en voor het stofvrij maken van cementgebonden vloeren

OAF PRO Epoxy Primer EP2K CE20 wordt toegepast als zeer goed  
penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op alle steenachtige, houten, kunststof 
ondergronden en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof  
afwerkingen. 

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

Kleur Transparant blank

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

ECO

7 dagen12 uur

7 dagen12 uur

OAF MARITIEM PRODUCTEN

ECO
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Voor de optimale bescherming van uw schip. 

AFINOL EN OAF PRO 
AFWERKING

LAKKEN

COATINGS

BITUMENCOATINGS

2 COMPONENTEN COATINGS
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AFWERKING
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BOOTLAK (JACHTLAK)
Blanke hoogglanzende slijtvaste lak 
Voor blank glanzend lakwerk op houtwerk van boten/schepen, 
deuren, kozijnen ter bescherming van weers- en omgevingsinvloeden

AFINOL Bootlak (voorheen Jachtlak) is een blanke hoogglanzende slijtvaste  
lak op basis van een urethaan gemodificeerd alkydhars met een hoge 
bestendigheid tegen zout-, brak- en zoetwater.

Bootlak wordt toegepast als blank glanzend lakwerk op houtwerk van 
boten/schepen, deuren, kozijnen, et cetera.

• Binnen en buiten toe te passen
• Kras-, stoot- & slijtvast
• UV-bestendig
• Bestand tegen lichte zuren en basen
• Bestand tegen zout-, brak- en zoetwater
• Bolle hoogglans

SCHEEPSTEER

Kleur Teerzwarte uitstraling

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

Kleur Transparant blank

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

OAF MARITIEM PRODUCTEN

16 uur

5 uur

Bitumineuze bescherming van het onderwatergedeelte van 
schepen en pijlers  
Goede bescherming tegen vochtinwerking van metaaloppervlakken

OAF PRO Scheepsteer is een oplosmiddelhoudende bitumen beschermende  
coating die vrij is van fenol, pcb en steenkoolteerderivaat. Het biedt een goede  
bescherming aan hout- en metaaloppervlakken tegen vocht inwerking. 
 
Scheepsteer is zeer goed weer- en waterbestendig en de resistentie tegen  
zout- en zoet water en verdunde zuren en basen is goed. Speciale polymeren  
maakt het enigszins flexibel. Niet mengbaar met teerhoudende producten.

• Niet UV bestendig
• Impregnerend & waterafstotend
• Roestwerend
• Vocht afsluitend
• Zuren en basen bestendig
• Zoet- en zoutwater bestendig
• Lage zijdeglans
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METAALCOAT MARITIEM EP2K CE50
Solvent vrij 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.
 
• Goede hechting
• Laag viskeus
• Corrosiewerend
• Uitstekend bestand tegen waterbelasting
• Glanzend; na verloop van tijd neemt de glans af

Kleur Meest voorkomende mengkleuren

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

ROLCOAT PU2K CC12
Solvent vrije 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.
 
• Elastisch 
• Geheel naadloos
• Eenvoudig aan te brengen
• In grote laagdikte aan te brengen
• Goed bestand tegen zuren, logen en zouten. Redelijk bestand 

tegen oplosmiddelen
• Mat

Kleur Meest voorkomende mengkleuren

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



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

BOOTLAK

METAALCOAT

SCHEEPSTEER

ROLCOAT

BETONIMPREGNEER

ZINKFOSFAAT PRIMER


