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Vermeister begint in 1975 als een klein familiebedrijf, als één van de eersten in de sector 
van houten vloeren: producten voor het leggen, de behandeling en het onderhoud van de 
vloeren. Het bedrijf wordt bestuurd door Silvano en Marco Arzuffi, de algemeen directeur en 
operationeel directeur van het bedrijf.
Geregistreerd volgens de regel UNI EN ISO 9001:2015 om een efficiënte bedrijfsvoering te 
waarborgen, Vermeister heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van en onderzoek 
naar milieuvriendelijke producten, zowel in de bewoording als in de productie.
De aandacht voor een gering effect op het milieu staat voorop gedurende de verschillende 
fases van de productie en distributie, van de keuze van het materiaal tot de bewerking, van 
het transport tot het hergebruik en de vernietiging. Vermeister heeft als eerste in de wereld 
in de sector van “houten vloeren” een emissievrij product op de markt gebracht voor de 
behandeling van houten vloeren dat uiterst hoge kwalitatieve standaarden heeft en het 
maximum respect heeft voor de mens en het milieu. Dankzij deze innovatieve houding is 
Vermeister op de gerenommeerde SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS

MANUFACTURERS LIST gekomen samen met producenten van producten die voldoen aan de 
meest strenge criteria overeenkomstig de Amerikaanse regel 1113.
Sinds 1975 houdt Vermeister zich enkel en alleen bezig met houten vloeren en dankzij deze 
langjarige toewijding en ervaring is het vandaag een referentiepunt voor de behandeling en 
het onderhoud van parket.
Vermeister, zonder door andere sectoren te worden afgeleid, is altijd geconcentreerd gebleven 
op één onderwerp en heeft op deze wijze een toegevoegde waarde aan de eigen “expertise” 
gegeven. Al onze investeringen zijn gericht op houten vloeren en onze kennis heeft zich zo 
sneller ontwikkeld. Dit feit wordt nu erkend door de aanwezigheid van ons merk in meer dan 
60 landen verspreid over de hele wereld.

Sinds 1975, gebruiken wij onze technologieën
Enkel voor houten vloeren.
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1975-TODAY= 400%
Wij kunnen nu zeggen dat wij een
Mijlpaal hebben bereikt,
dat voor ons geen eindpunt is,
maar een startpunt voor een
constante groei.

Vermeister heeft sinds 1975 gewerkt aan 
kernwaarden.
Wij verwijzen naar RESPECT voor dingen en mensen, wij hebben het dan over 
EERLIJKHEID, CORRECT GEDRAG EN HOOP IN DE TOEKOMST.

Deze paar woorden omvatten voor ons een vermogen van onschatbare waarde 
dat ons dagelijks begeleidt bij het verkrijgen van respect en succes.

Het is juist het respect van anderen dat ons de kracht geeft om verder te gaan en 
de hindernissen van het dagelijkse leven en in de bedrijfswereld te overwinnen.

Dit respect bevestigd ons dat wij dankbaar moeten zijn voor alles wat wij geleerd 
hebben. Wij zijn gelukkig en tevreden met wie wij zijn geworden en wij denken dat 
iedereen in onze plaats het hiermee eens kan zijn. Dit verklaart de fundamenten 
waarop alles wat wij hebben is gebaseerd. Wij zijn verder gegroeid en zijn ook 
dankbaar aan iedereen die ons in al deze jaren hebben geholpen en die in ons 
hebben geloofd.

DIT IS HET VERHAAL VAN VERMEISTER, EEN MOOI VERHAAL.
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De keuze van het juiste product
Vermeister heeft zich altijd onderscheiden door zijn innovatieve instelling. Met deze 
zelfde instelling willen wij ook innovatief in de communicatie zijn door altijd duidelijk 
alle gegevens weer te geven. De keuze van een product is gebaseerd op een 
zorgvuldige analyse van de behoeftes van de werkplaats.

Om deze fase te vereenvoudigen hebben wij onze selectie in verschillende 
categorieën verdeeld in overeenstemming met het soort product of het beoogde 
gebruik ervan.

Alle categorieën zijn gecodificeerd met een pictogram dat altijd op alle documenten 
wordt weergegeven, inclusief de technische schema’s.
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BELANGRIJK: De watergedragen producten zijn uiteraard niet op basis van oplosmiddelen. Dankzij deze woordspeling is het gemakkelijk het fout te 
interpreteren dat producten op basis van water “vrij van oplosmiddelen” zijn. Dit is niet correct omdat ook producten op basis van water oplosmidde-
len bevatten, met de juiste uitdrukking “coalescent”. Vermeister heeft als eerste een product op basis van water op de markt gebracht dat ook “vrij 
van oplosmiddelen” is: GEEN VOC.

De codering van
onze inzet voor
de mens en voor
het milieu
Om de beste garanties te geven
aan onze klanten, zijn
onze producten getest op de 
prestaties, de veiligheid
en de zorg voor het milieu,
bij de meest gezaghebbende 
instellingen en onafhankelijke 
organen.

RULE 1168
COMPLIANT

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)
heeft met betrekking tot kleefstoffen en afdichtingsmiddelen beperkende parameters vastgelegd overeenkomstig 
de RULE 1168, dat beperkingen vastlegt voor de inhoud van VOC en verbiedt het gebruik van bepaalde stoffen 
die als zeer gevaarlijk worden beschouwd.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)
AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) is een Amerikaanse instelling voor de controle 
van milieuvervuiling. De AQMD heeft de SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS
LIST samengesteld met alle producenten van producten die voldoen aan de strenge beoordelingscriteria van 
de instelling overeenkomstig met de RULE 1113.

INDOOR AIR EMISSIONS
In Frankrijk moeten sinds 1 januari 2012 producten voor de bouw een etiket dragen dat op eenvoudige en directe 
wijze het emissieniveau voor vluchtige organische stoffen in gesloten ruimtes aangeeft. Het emissieniveau van 
het product wordt aangegeven door een klasse dat gaat van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
Het doel van deze etiketten is het geven van duidelijke informatie aan de klanten over de VOC (vluchtige 
organische stoffen) afgegeven door de producten na 28 dagen tests. De producten van Vermeister van de 
series Zero concept en Innovation (naast bepaalde producten van andere series) vallen onder de klasse A+.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM GEREGISTREERD UNI EN ISO 9001:2015
Een verfijnde onderzoekscapaciteit heeft geen waarde als het niet wordt aangevuld door een even efficiënte 
organisatie, en derhalve werken wij bij Vermeister met het “kwaliteitsmanagementsysteem UNI EN ISO 
9001:2015”, waardoor wij het gebruik van de interne en externe middelen optimaliseren, onze aanwezigheid op 
de markt kwalificeren, productiekosten van goederen en diensten beperken, en de prestatiebestendigheid van 
de productie garanderen.

EMICODE EC1
De emicode EC1 is een geregistreerd handelsmerk van GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, vereniging voor de emissiebeperking van producten voor vloeren, kleefstoffen en materiaal 
voor de bouw, vereniging waarvan Vermeister SpA officieel lid is. EC1 komt overeen met de klasse “very 
low emission”, de best mogelijke klasse. Enkel producten die voldoen aan de meest strenge eisen voor de 
emissiecontrole hebben het recht te worden geregistreerd en geëtiketteerd met “EMICODE EC 1” of “EMICODE 
EC 1 PLUS”.

De codering van onze producten
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NMP FREE | L’NMP (N-methylpyrrolidon) is een oplosmiddel dat wordt gebruikt voor de productie van waterlakken, geclas-
sificeerd als gevaarlijk vanwege de negatieve gevolgen op de voortplantingscyclus. Sinds 2007 maakt Vermeister enkel 
watergedragen producten vrij van NMP.

LOW VOC | De Europese Richtlijn 2004/42/CE heeft de toegestane emissie van vluchtige organische stoffen (VOC), die 
voortkomen uit oplosmiddelen in verf, beperkt. Alle producten van Vermeister voldoen aan deze parameters.

NANO SCALE SYSTEM | Het NSS systeem biedt, dankzij het gebruik van nanotechnologie, de mogelijkheid lakken te 
creëren, die zich van de anderen onderscheiden vanwege de buitengewone weerstand, in het bijzonder weerstand tegen 
krassen.

DUAL CURE TECHNOLOGY | De DCS technologie (Dual Curing System) zorgt ervoor dat een lak een reticulaire structuur kan 
hebben als monocomponent en als tweecomponent, na de toevoeging van de verharder. Dankzij deze bijzondere “dubbele 
reticulaire structuur” onderscheidt de lak zich vanwege de korte droogtijd als het gebruikt wordt als monocomponent; en als 
het gebruikt wordt als tweecomponent, vanwege de hoge weerstand tegen schuren, tegen smeervlekken en tegen chemische 
producten. Hierdoor is het een ideaal product voor ruimtes die veel bezocht worden.

MDI FREE | Methyleendifenyldiisocyanaat, gebruikt bij de bereiding van polyurethaan en van polyisocyanaat, wordt geclassificeerd 
als vermoedelijk kankerverwekkende stof. Samen met de bovengenoemde polymeren is het als vrije monomeren te vinden; in het 
algemeen in kleinere hoeveelheid dan de gegeven drempelwaarde, om de gebruiker de maximale veiligheid te garanderen. De 
afwezigheid van deze stof zorgt voor een betere werkomgeving, zowel tijdens het gebruik ervan als na het leggen van de vloer; het 
zorgt tevens voor een gering effect op het milieu om een hoog wooncomfort te garanderen.

MDI

SOLVENT FREE | De afwezigheid van oplosmiddelen bevestigt de zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, 
zowel gedurende het gebruik als na het leggen van de vloer, om een betere werkomgeving en een gering effect op het 
milieu te garanderen.

PRODUCTEN MET DUURZAME GRONDSTOFFEN | Het gebruik van groene technologieën en van duurzaam materiaal 
zijn fundamenteel voor het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de veiligheid van leveringen op middellange en 
lange termijn. Bij Vermeister bevorderen wij het gebruik van duurzame grondstoffen en verbeteren wij op deze wijze de 
prestatie en het effect op het milieu.

PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Dankzij het PASS systeem verspreiden de krasbestendige middelen zich over de 
oppervlakte van de afwerking en blijven “vastgeplakt” aan de polymeren door de onverbrekelijke chemische bindingen. 
Op deze wijze worden zij niet verwijderd tijdens het schoonmaken of het betreden. De krasbestendige eigenschappen 
blijven zo hetzelfde.

SELF CROSS-LINKING SYSTEM | Het S-XL systeem (Self Cross-Linking System) zorgt ervoor dat in de lak stoffen vermengd 
kunnen worden, die zich pas activeren na het verdampen van het water en zo een chemische reticulaire structuur veroor-
zaken. Op deze wijze krijgen wij resultaten met monocomponenten lakken die vergelijkbaar zijn met de tweecomponenten 
lakken, alsof het B component er al in vermengd is.

COBALT AND KETOXIMES FREE | De kobaltverbindingen worden gebruikt als siccatieven in producten met oliebasis; sinds 
enige jaren zijn zij geclassificeerd als vermoedelijk teratogene stoffen (schadelijk voor de lever) en giftig voor het aquatische 
milieu. Methylethylketon, gebruikt als ontvelmiddel in producten op oliebasis, is sinds enige jaren geclassificeerd als vermo-
edelijk kankerverwekkende stof. De afwezigheid van deze stoffen zorgt voor een betere werkomgeving, zowel tijdens het 
gebruik ervan als na het leggen van de vloer; het zorgt tevens voor een gering effect op het milieu om een hoog wooncomfort 
te garanderen.

EN 14904 | De regel UNI EN 14904:2006 stelt de technische prestatievereisten vast voor sportvloeren. Speciale aandacht 
wordt gegeven aan de belangrijke behoeften voor de veiligheid en de sportieve prestaties ook in samenhang met de 
behandeling van de houten vloeren. In het bijzonder: wrijving (oftewel antislipeigenschappen), weerstand tegen slijtage, 
spiegelglans. De Vermeister producten, die deze logo dragen, zijn conform aan de strenge tests vastgelegd in de regel 
UNI EN 14904:2006.

SPORT
EN 14904 

PRHS TECHNOLOGY | De exclusieve PRHS technologie (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) verbetert de
specifieke reologie van het product aanzienlijk volgens de regel UNI EN 14293:2006, waardoor het een zeer goed 
smeerbare kleefmiddel is voor een perfect afdichten van de rand bij iedere temperatuur.

TECHNOLOGY

TECNOLOGIA 3D | De exclusieve 3D technologie verbetert het schuren aanzienlijk zonder de afdekking en het vulvermo-
gen te beschadigen om zo een passende isolering te garanderen van het hout met slechts één behandeling.
Het gaat hier om een speciale moleculaire driedimensionale structuur dat zorgt voor een uniforme opname, een perfecte 
adhesie en een zichtbaar beter resultaat van de volgende laklagen.

SILVER IONS TECNOLOGY | De antimicrobiële eigenschappen van ionisch zilver zijn al sinds de oudheid bekend. Te-
genwoordig wordt aangenomen dat zilver niet alleen antimicrobiële, maar ook antivirale en schimmelwerende eigenschap-
pen heeft. Zilver bestrijdt virussen: wanneer zilver wordt ingevoegd tussen complementaire stikstofbasen, worden de virale 
DNA-moleculen gedenatureerd. Zilver bestrijdt schimmels: wanneer zilver zich bindt met de celwand, dringt het erin en 
neutraliseert het zijn functionaliteit. Zilver bestrijdt bacteriën Zilver deactiveert de enzymen die verantwoordelijk zijn voor 
het oxidatieve metabolisme, dat de dood van het ééncellige organisme veroorzaakt. Invitro studies hebben aangetoond 
dat zilver bijzonder effectief is tegen Escherichia coli en Staphylococcus aureus, die respectievelijk Gram-negatieve en 
Gram-positieve bacteriën zijn. Ze worden over het algemeen gebruikt als basiscriterium voor de bacteriële reductietest 
belasting volgens ISO 22196: 2011.
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INDOOR

IN
DO

OR AIR EMISSION

ZERO CONCEPT
Alleen een zorgvuldig gebruik van producten met een gering effect op het milieu 
draagt bij aan het milieubehoud. Het thema van gezonde woon- en werkomgevingen 
wordt iedere dag belangrijker en ook onze klanten en de eindgebruikers worden 
steeds bewuster en gevoeliger betreffende gezondheidsaspecten.

Vermeister houdt zich sinds jaren steeds meer bezig met onderzoek en 
ontwikkeling van milieu- en gezondheidsvriendelijke producten zowel voor 
diegene die het moet gebruiken als voor diegene die de ruimtes bewonen 
waar de producten zijn gebruikt.

ZERO CONCEPT is een selectie van producten met een zeer gering effect op het 
milieu en met een zeer laag niveau van vluchtige organische stoffen. Ze worden 
met duurzame grondstoffen gemaakt en zijn producten met zeer hoge chemi-
sche/mechanische prestaties. 

Ieder product van de ZERO CONCEPT serie garandeert een hoog wooncomfort 
en draagt bij aan het dagelijkse welzijn door de combinatie van de esthetische 
waarde met de natuurlijkheid van de grondstoffen.

De producten van het ZERO CONCEPT assortiment , die reeds door prestigieuze 
onafhankelijke instellingen zijn getest en geregistreerd voor de hoge kwaliteits-
standaarden en voor het respect voor de milieucriteria op internationaal niveau, 
dragen de certificering en markering “EMICODE EC1 – met zeer lage emissie van 
vluchtige organische stoffen. Het is belangrijk te onthouden dat de ZERO CON-
CEPT producten voor een drastische verlaging in de emissies van oplosmiddelen 
en van andere vluchtige organische stoffen in de werkomgeving zorgen.

| 11
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Beschermende afwerking op waterbasis compleet vrij van 
oplosmiddel. ZERO VOC kan worden gebruikt als monocom-
ponent zowel als tweecomponent, na het toevoegen van 
ZERO VOC BOOST. Gemaakt met duurzame grondstoffen, 
ZERO VOC is perfect voor de groene bouw en, direct op 
hout toegepast, geeft het een zeer natuurlijke kleur. ZERO 
VOC is het eerste product specifiek voor houten vloeren, dat 
deel uitmaakt van de SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL 
COATINGS MANUFACTURERS LIST.

Tweecomponenten lijm met epoxypolyurethaan van de nieuwe 
generatie vrij van oplosmiddel en van water voor het verlijmen 
van houten vloeren van elk formaat op betonnen ondervloer, ook 
in combinatie met vloerverwarming, als ook op niet absorberend 
ondervloeren (keramiek, gres, marmer, enz.); dit product is uiterma-
te geschikt voor het plaatsen van legklare parket en planken. Een 
echte evolutie: ZERO % presenteert zich in een nieuwe versie met 
een betere reologie voor een uitstekende smeerbaarheid en een 
goede lijmrilstand. ZERO % wordt gekenmerkt door de bijna comple-
te ongevoeligheid van veranderingen in temperatuur (seizoensge-
bonden), de complete afwezigheid van geur voor en na het mengen, 
de uitstekende houdbaarheid en bevochtiging in iedere omgeving-
somstandigheid. Het metrische rendement is aanzienlijk verbeterd. 
De hoge elasticiteitscoëfficiënt na het verharden completeert de ei-
genschappen van de revolutionaire kleefstof ZERO %, terwijl het ook 
onevenaarbare kleef- en sterkte-eigenschappen biedt. ZERO%, met 
het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen voor de EQ kwaliteit 
van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus en met de 
nieuwe internationale certificerings-standaard LEED v4.

Monocomponent lijm met hygroverharder en silaanafsluiter,
vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, epoxy- en amine-
verbindingen en derhalve vrij van risico- en gevarensymbo-
len. De classificering EC1 PLUS geeft de zeer lage emissies 
aan van vluchtige organische stoffen zowel gedurende het 
gebruik als na het leggen van de vloer. ZEROMONO, met 
het certificaat EMICODE EC1 PLUS kan meedingen voor de 
EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage emis-
sie niveaus en met de nieuwe internationale certificerin-
gs-standaard LEED v4.

Bestaande uit een “mix” van speciale plantaardige oliën, ZE-
ROIL chtheid en warmte aan houten vloeren te geven. De 
bijzondere samenstelling van ZEROIL brengt het natuurlijke 
aspect van het hout naar voren met nadruk op de nerven en 
beschermt het van binnen uit. Het hoge gehalte van natuurli-
jke stoffen en de afwezigheid van vluchtige organische stof-
fen (VOC) samen met het gering effect op het milieu maken 
ZEROIL het ideale product voor de groene bouw. Zeroil ge-
eft een hoog niveau van waterbestendigheid en weerstand 
aan de behandelde oppervlaktes, en dat met slechts één 
laag.

Zero Voc
Afwerking met

mono/tweecomponent op waterbasis

Zero%
Tweecomponenten epoxypolyurethaan 

lijm, vrij van oplosmiddel

Zeromono
Monocomponent lijm met

Hoge performantie silaanafsluiter

Zeroil
Natuurlijke beschermende olie

voor houten vloeren

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu gecertificeerd met EC1 PLUS

Zero VOC

Buitengewoon milieuvriendelijk – hergebruik van restanten
geen verspillingen

Katalysator vrij van risico-etikettering

Vrij van oplosmiddel

Gemaakt met duurzame grondstoffen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 3

Niveau van glans - Zero VOC X-MATT (gloss) 15

Niveau van glans - Zero VOC 30 (gloss) 30

Niveau van glans - Zero VOC 60 (gloss) 60

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1

Vrij van oplosmiddelen

Zeer goede reactiviteit bij lage temperaturen

Geen gevoeligheid bij temperatuur veranderin-
gen (seizoensgebonden) – stabiele viscositeit

Geur van het component B is aanzienlijk verminderd

Uitstekende dekking

Uitstekende smeerbaarheid

Perfecte lijmrilstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Pot-life (uren) 2

Tijd open (min) 60

Betreedbaarheid (uren) 24/48

Wachttijd voor het schuren (dagen) 3

Gemiddeld verbruik (g/m2) 900/1400

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1 PLUS

Gecertificeerde geluidsabsorberende kracht
(isolatie bij betreding)

Gecertificeerde thermische weerstand

Geen gevaren label

Uitstekende kleefkracht

Permanente elasticiteit

Laat geen vlekken na op legklare parket

Hoog rendement

Perfecte lijmrilstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max. tijd van registratie) (min) 45/60

Tijd open (tijd formatie van vel oppervlakte) (min) 100/120

Betreedbaarheid (uren) 24

Wachttijd voor schuren (dagen) 4

Gemiddeld verbruik (g/m2) 800/1000

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller, kwast,

Pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Maximale wachttijd voor polijsten (min.) 10/15

5 Lt
0,35 Lt 
BOOST

1 Lt 10 Kg
( 9 + 1 ) 12 Kg

RULE 1168
COMPLIANT

RULE 1168
COMPLIANT
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Bindmiddel op waterbasis, vrij van oplosmiddelen voor de 
voorbereiding van stucwerk dat dient voor het afdichten van
houten vloeren. Vermengd met houtmeel, verkregen door 
het schuren van een origineel stuk hout met dezelfde kleur
van de vloer. Geschikt voor cycli van waterlakken. Geen 
emissies. Niet geschikt voor Merbau.

Hoogwaardig product op waterbasis specifiek buitengebru-
ik. ZERO DECK verheft de eigenschappen van zachtheid 
en doet de kleur van het hout herleven. Vrij van verhardin-
gsmiddelen op basis van zware metalen, leidt niet tot ver-
schijnselen van zelfontbranding zoals de traditionele oliën. 
ZERO DECK, ook al heeft het een irrelevante VOC waarde, 
is een product voor buiten en derhalve heeft het een clas-
sificering EC1.

Zero Filler
Voegenkit op waterbasis

Zero Deck
Hoogwaardige milieuvriendelijke water 

olie voor de behandeling
van buitenvloeren

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1 PLUS

Geen gevaren label

Vrij van oplosmiddel

Korte droogtijd

Schuurbaar na 1 uur

Compleet geurloos

Lange werkbaarheid

Grote droge restant

Grotere elasticiteit

Reeds schuurbaar in de tussenfase met korrel 60/80

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 60

Wachttijd voor schuren (min) 60

Overlakken (min) 60

Gemiddeld verbruik (g/m2) 100/120

Toepassingsmethode spatel inox/plastic

QUICK FACTS

Geen gevaren label

Grotere bedekking in vergelijking met een traditioneel pro-
duct

Grotere penetratie in het hout in vergelijking met een pro-
duct met oplosmiddel

Gemakkelijk herstel: schuren is niet noodzakelijk

Bescherming tegen UV-stralen

Voorkomt het vergrijzen, door de natuurlijke kleur van het 
hout ongewijzigd te laten

Waterafstotend

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller, Kwast

en Pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 50/100

Wachttijd voor de tweede laag (uren)
Na 6h, binnen

de 24h

5 Lt5 Lt

RULE 1168
COMPLIANT

Milieuvriendelijk,
respectvol voor

de gezondheid van de
gebruiker

en voor diegene die
de ruimtes gebruiken waar

de producten zijn
toegepast
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INNOVATION
Wij bij Vermeister hebben altijd in waterlakken geloofd; wij hebben er veel in ge-
investeerd en hebben vooral vernieuwingen aangebracht, waardoor wij nu van 
de hoogste geloofwaardigheid genieten. Bij Vermeister leggen wij veel nadruk 
op de informatie zodat men weet hoe wij in het bedrijf nauwkeurig te werk gaan 
en te allen tijde veilige producten onder ieder profiel garanderen.

Wij hebben als eerste speciale en 
exclusieve technologieën geïntro-
duceerd in systemen op waterba-
sis voor houten vloeren, dankzij 
een grote inzet bij het onderzoek 
in samenwerking met de meest 
belangrijke internationale chemi-
sche bedrijven.

De producten van de serie INNO-
VATION zijn allemaal vrij van NMP 
en bevatten een zeer lage VOC 
waarde, waardoor zij absoluut mili-

euvriendelijk en respectvol zijn voor personen; Zij bieden de hoogste technische 
prestaties en geven het grootste esthetische resultaat, met het uiterste gemak 
voor het aanbrengen.

Tweecomponenten afwerking met polyurethaan op 
waterbasis. IDRO 2K in de versie “natuurlijk hout effect”, geeft 
aan de vloeren een natuurlijkheid, een homogeniteit en het 
schoonmaken is vergelijkbaar met cycli van impregnatie 
met olie en/of was. Met deze esthetische eigenschappen 
verenigt de IDRO 2K prestaties van weerstand tegen 
krassen en smeervlekken, die eerder nooit geconstateerd 
zijn bij waterproducten. Hierdoor zijn zij ook geschikt voor 
veel bezochte ruimtes (salons, winkels). Wanneer het direct 
wordt toegepast zonder ondergrond doet het de kleur van 
het hout herleven zonder dat het in de tijd verschijnselen 
van vergeling geeft.

Tweecomponenten afwerking met polyurethaan (100+5) met 
“dubbele vernetting” en met het technologie DCS Dual Curing 
System, voor het verkrijgen van buitengewone prestaties van 
weerstand tegen slijtage, en een groter gemak bij het vermen-
gen en het gebruik. Het is mogelijk de twee componenten te 
vermengen, ook door eenvoudig weg het component B in de 
bak te gieten met het component A en het te schudden zonder 
het in het bijzonder te vermengen. Verkrijgbaar in verschillende 
glanzen, 10, 30 en 60 gloss, behoudt het effect van natuurlijk 
hout dankzij de hoge mate van transparantie, en garandeert zo 
een goede bedekking en vulling, ook met enkel tweelagen. Het 
buitengewone spreidvermogen, ook bij grotere diktes, vult de 
eigenschappen aan van een product uniek in zijn soort. Het is 
mogelijk EZY direct op hout te gebruiken, ook als monocompo-
nent voor een eerste laag, wanneer men snellere cycli wenst uit 
te voeren en op deze wijze een enkel product gebruikt. Het ga-
randeert een uitstekend esthetisch resultaat ook onder de me-
est extreme omgevingsomstandigheden. EZY zorgt voor presta-
ties van weerstand tegen krassen en smeervlekken, waardoor 
het ook geschikt is voor veel bezochte ruimtes (salons, winkels).

Idro 2K
Tweecomponenten afwerking op 

waterbasis

Ezy
Tweecomponenten afwerking

op waterbasis

5 Lt
+

0,5 Lt

5 Lt
+

0,25 Lt

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1

Buitengewone chemische mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:1

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken zonder schuren (uren)
na 3,

voor 5

Niveau van glans 2K (gloss) 10

Niveau van glans 2K EXPORT (gloss) 30

Niveau van glans 2K SATIJN (gloss) 50

QUICK FACTS

Uiterste gemak bij het vermengen

Uiterste gemak bij het toepassen ook onder de meest 
extreme omstandigheden

Garantie voor een perfect esthetisch resultaat

Hoge chemische-mechanische resistentie

Lage emissie

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:0.5

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 2,

voor 5

Wachttijd voor schuren A+B (uren) 12/16

Niveau van glans EZY X-MATT (gloss) 10

Niveau van glans EZY 30 (gloss) 30

Niveau van glans EZY 60 (gloss) 60
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Monocomponent afwerkingsbehandeling met polyurethaan op 
waterbasis met de technologie S-XL, gemaakt van duurzame 
grondstoffen. De vloeren behandeld met Velvet hebben een 
absoluut natuurlijk aspect en geven een uniek zacht gevoel bij 
het aanraken. De hoge mate van droge restant en de buiten-
gewone korte droogtijd zorgt voor een extreem snelle uitvo-
ering van de werkcycli (1-2 uur afhangend van de omgevings-
omstandigheid). Een ander zeer belangrijk eigenschap is het 
gemak van een retouche in het geval er schade of een plaat-
selijke defect op de oppervlakte is: het is mogelijk enkel in die
zones in te grijpen, door het af te zetten met tape, het licht te 
schuren en het product opnieuw toe te passen. Na het drogen 
zullen er geen onvolmaaktheden of aanzetten te zien zijn. Voor 
druk bezochte ruimtes raden wij aan VELVET IMPROVER in de 
laatste laag toe te voegen in een verhouding van 10%.

Velvet
Monocomponent behandeling op 
waterbasis met soft-touch effect

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1

Natuurlijk effect

Zacht gevoel bij het aanraken

Mogelijkheid tot snelle cycli (1-2 uur)

Mogelijkheid onzichtbare retouche

Ideaal voor druk bezochte ruimtes met toevoeging van Im-
prover

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 1,5 

Niveau van glans (gloss) 5

5 Lt
0,5 Lt

IMPROVER

Monocomponent waterlak met polyurethaan uitgerust met
een buitengewone weerstand tegen krassen en smeren,
waardoor het geschikt is voor gebruik in iedere omstandi-
gheid. Vanuit een esthetisch standpunt verschilt het van tra-
ditionele producten op waterbasis vanwege de grote tran-
sparantie, bij het schoonmaken en vooral door de warme 
kleur dat het aan het hout geeft, dat het “bleken” vermijdt dat 
zo typisch is bij andere waterlakken.

Silk
Monocomponent afwerking

op waterbasis

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1

Buitengewone weerstand tegen krassen en smeren

Grote transparantie

Goed vermogen van kleuring

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 8

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 3,

voor 5

Niveau van glans SILK 30 (gloss) 30

Niveau van glans SILK 60 (gloss) 60

Niveau van glans SILK 90 (gloss) 90

5 Lt

Tweecomponenten kleuringsgrondlak op waterbasis met 
een zeer lage inhoud van vluchtige organische stoffen (VOC). 
De samenstelling op basis van hars van de laatste generatie 
zorgt voor een kleur hout bijna gelijk aan die van traditionele 
grondlakken met oplosmiddel. In tegenstelling tot de laatste 
geeft het geen vergeling na een bepaalde tijd en kan het 
zo vermeden worden extreem donkere en onnatuurlijke 
kleuren te gebruiken. Deze bijzondere eigenschap van 
FLAME is bereikt zonder andere zeer belangrijke kwaliteiten 
te benadelen zoals de weerstand tegen het vormen 
onvolmaaktheden, de hoge dekkingskracht, het gemak van 
toepassen en schuren. FLAME kan het lakproces in twee 
lagen voltooien, dankzij de hoge droge restant, in combinatie 
met tweecomponenten lakken van de serie INNOVATION.

ONE is de laatste generatie van schuurbare monocompo-
nenten grondlakken op waterbasis. Voorzien van een ge-
avanceerd intern systeem met auto-reticulair structuur (sy-
steem S-XL Self Cross-Linking System), ONE garandeert 
dankzij de bijzondere driedimensionale structuur en het bui-
tengewone vulvermogen een zeer hoge dekking van iedere
houtsoort, vergelijkbaar met die van een tweecomponenten
grondlak. De lange “open tijd” en de snelheid van verharden
geven ONE, in iedere omgevingsomstandigheid, de gerin-
gste neiging tot onvolmaaktheden en/of strepen. De hoge 
penetratie in de poriën van het hout, de mooie kleur en de 
perfecte schuurbaarheid in minder dan een uur na het aan-
brengen maken van ONE de beste bondgenoot voor een 
moderne parketlegger. In overeenstemming met de kwali-
teitsnormen, die Vermeister S.p.a. sinds altijd opvolgt, heeft 
het laboratorium R&D grondstoffen met een zeer lage emis-
sieprofiel en met een lage geurimpact, waardoor zij bijna 
geurloos zijn, speciaal uitgekozen voor ONE.

Flame
Tweecomponenten kleuringsgrondlak

op waterbasis

One
Monocomponenten grondlak

op waterbasis, schuurbaar, sneldrogend

QUICK FACTS

Hoog vermogen van kleuring

Goede dekking

Gemak bij schuren

Lage emissie

Minimaliseert onvolmaaktheden

Geschikt voor cycli van 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 5:1

Wachttijd voor schuren (uren) 16

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 3,

voor 8

QUICK FACTS

Snelle, perfecte schuurbaarheid in 1 uur

Geen onvolmaaktheden en strepen

Geurloos en laag emissieprofiel

Buitengewoon vul- en isolatievermogen

Geschikt voor cycli van 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 1

5 Lt
+

1 Lt
5 Lt

TECHNOLOGY
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Monocomponenten grondlakken op waterbasis, met een 
groot vulvermogen, sneldrogend en goed resultaat

Aqua First
Monocomponenten grondlak

op waterbasis

QUICK FACTS

Gemakkelijk schuurbaar

Snel

Goed kleurvermogen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 2

Overlakken zonder schuren 
(uren)

Voor 2
(droog bij aanraken)

5 Lt

Tweecomponenten grondlak op waterbasis gekenmerkt 
door een hoog isolerend vermogen, uitstekende dekking, 
goede schuurbaarheid, en eenvoudige toepasbaarheid. De 
meest belangrijke kwaliteit van deze grondlak is het minima-
liseren van het probleem van onvolmaaktheden. AQUA TE-
NAX is bedacht om het hout te kleuren zonder ongewenste
verkleuringen te veroorzaken op hout rijk met tannine en 
andere in water oplosbare kleurmiddelen (eiken, teak…). 
Derhalve is dit product aan te raden voor bijzonder moeilijke 
houtsoorten zoals IPE LAPACHO als men geen verdonkering 
of roodheid wenst. AQUA TENAX kan, dankzij de hoge dro-
ge restant, in combinatie met de tweecomponenten afwer-
kingslakken van de serie INNOVATION, de lakcyclus met 
twee lagen voltooien.

Aqua Tenax
Tweecomponenten grondlak

op waterbasis

QUICK FACTS

Laag effect op het milieu met certificaat EC1

Uitstekende dekking

Goede schuurbaarheid

Lage emissie

Minimaliseert onvolmaaktheden

Geschikt voor cycli met 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 5:1

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 3,

voor 6

5 Lt
+

1 Lt

Monocomponenten waterlak gekenmerkt door de eenvoud 
van toepasbaarheid en door de buitengewone vloeibaarheid
waardoor de vloeren er perfect uitzien. Dankzij de technologie 
S-XL AQUAPLAY 1 heeft deze lak een goede weerstand 
tegen krassen, strepen en heeft het goede chemische 
weerstanden vergelijkbaar met tweecomponenten 
systemen. Indien het gebruikt wordt als grondlak geeft het 
een zeer warme kleur aan het hout.

Tweecomponenten waterlak kenmerkt zich door de een-
voudige toepasbaarheid en door de buitengewone Vloei-
baarheid, waardoor de vloeren er perfect uitzien. Door de 
uitstekende mechanische ( bestand tegen schuren, krassen, 
en strepen) en chemische weerstand kan het product in alle 
omstandigheden worden gebruikt in het geval een lak van 
hoge kwaliteit noodzakelijk is. Indien het gebruikt wordt als 
grondlak geeft het een zeer warme kleur aan het hout.

Aqua Play 1
Monocomponenten waterlak

Aqua Play 2
Tweecomponenten waterlak

5 Lt
5 Lt

+
0,5 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudige toepasbaarheid

Goede mechanische en chemische weerstand

Kleuringsproduct (indien direct op het hout aangebracht)

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren) 4

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 1,

voor 3

Niveau van glans AQUA PLAY 1 X-MATT (gloss) 10

Niveau van glans AQUA PLAY 1 30 (gloss) 30

Niveau van glans AQUA PLAY 1 60 (gloss) 60

Niveau van glans AQUA PLAY 1 90 (gloss) 90

QUICK FACTS

Eenvoudige toepasbaarheid

Uitstekende spreidvermogen

Goede mechanische en chemische weerstand

Kleuringsproduct (indien direct op het hout aangebracht)

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:1

Wachttijd voor schuren (uren) 16

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 3,

voor 5

Niveau van glans AQUA PLAY 2 X-MATT (gloss) 10

Niveau van glans AQUA PLAY 2 30 (gloss) 30

Niveau van glans AQUA PLAY 2 60 (gloss) 60
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Speciale additief,voor-gedoseerd, op waterbasis voor mono/
tweecomponenten systemen op waterbasis, grondlakken of
afwerkingslakken, om een nuance aan houten vloeren te 
geven en zo onvolmaaktheden of verkleuringen te verwijde-
ren. In het bijzonder bij eiken en, in het algemeen, voor alle
lichte kleurschakeringen, neutraliseert UP-GRADE in zijn 
“witte” versie het vergelen en de overmatige verkleuringen
dankzij de in water oplosbare extractieven aanwezig in het 
hout. De intensiteit van de kleur kan worden aangepast door
het aantal lagen aangebracht op de houten vloer. Het is aan 
te raden een test vooraf te doen om het esthetische effect 
te beoordelen. Verkrijgbaar in de varianten: WIT, GRIJS, 
ZWART, AMBER.

Monocomponenten waterlak voor huishoudelijk gebruik. 
DOM is gekenmerkt door de buitengewone eenvoudige 
verwerking. Heeft een uitstekend vulvermogen waardoor 
de lak goed vloeit. DOM heeft een goede weerstand tegen 
schuren, krassen en strepen en heeft een goede chemische 
weerstand, eigenschappen waardoor het de beste keuze is.

Up-Grade
Additief voor het lichter maken van 

houten vloeren of kleurintensivering 
van houten vloeren in combinatie met 

waterlaksystemen

Dom
Monocomponent waterlak
voor huishoudelijk gebruik

QUICK FACTS

Het verbetert de natuurlijkheid van het hout,
neutraliseert het vergelen en verwijdert de ongewenste 
verkleuringen Intensiteit afhangend van het

Intensiteit afhangend van het aantal aangebrachte lagen

Veelzijdig, geschikt voor alle producten op waterbasis
(grondlakken en/of afwerkingslakken)

Eenvoudig gebruik

Gering effect op het milieu

TECHNISCHE INFORMATIE

Verbruik per verpakking van grondlak of lak * (ml)
*1 fles per 1 verpakking van 5 liter

50

Stabiliteit en opslag (in gesloten originele verpa-
kkingen bewaard in koele en droge plekken) (ma-
anden)

12

Standaard verpakking 0,05

QUICK FACTS

Zeer eenvoudige toepasbaarheid Uitstekende chemische 
weerstand Uitstekende kwaliteit/prijs verhouding

TECHNISCHE INFORMATIE

Compleet droog (uren) 6

Wachttijd voor schuren (uren) 10%

Overlakken zonder schuren (uren) Na 1, voor 3

Niveau van glans DOM X-MATT (gloss) 10

Niveau van glans DOM 30 (gloss) 30

Niveau van glans DOM 60 (gloss) 60

0,05 Lt 5 Lt

Tweecomponenten polyurethaan parketlak op waterbasis 
geformuleerd met de nieuwste generatie nanodeeltjesaddi-
tieven die positief geladen ionen vrijgeven bij direct contact 
met water en een permanente en ondoordringbare hygiëni-
sche barrière creëren op het behandelde houten element. 
Dankzij een constante en gecontroleerde afgifte van kati-
onen ontwikkelt SANIT-ACTION FINISH zijn beschermende 
werking tegen ziektekiemen en bacteriën gedurende een 
lange periode. Het komt overeen met de norm volgens ISO 
22196: 2011 en wordt aanbevolen op alle punten waar een 
langere bescherming tegen biologische agentia wordt ge-
zocht. SANIT-ACTION FINISH combineert deze bijzondere 
eigenschappen met een ongekende slijtvastheid, rubberen 
strips en chemische reinigingsmiddelen, waardoor deze lak 
het ideale afdichtingsproduct is voor drukbezochte ruimtes 
(salons, winkels, openbare ruimtes, etc.)

Sanit-Action Finish
Tweecomponenten afwerking op 

waterbasis met hygiënisierend effect

QUICK FACTS

Permanente en ondoordringbare hygiënische barrière

Beschermende werking tegen ziektekiemen, bacteriën en 
virussen

Buitengewone weerstand tegen zeer sterke mechanische 
en chemische belasting

Ideaal afdichtingsproduct voor ruimtes met veel verkeer

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:1

Wachttijd voor schuren (uren) 12/16

Overlakken zonder schuren (uren): na 3,voor 5

Niveau van glans 2K (gloss) 10

Niveau van glans 2K EXPORT (gloss) 30

Niveau van glans 2K SAT (gloss) 60

5 Lt
+

0,5 Lt
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A “NATURALLY” 
TECHNOLOGICAL PRODUCT LINE

W.OIL
Verenigt de charme van de traditie met de eisen van nu, biedt de werkmethodes 
van toen aan zonder af te zien van de prestaties die hedendaagse technologieën 
hebben.

Een uitdaging die begonnen is met het onderzoeken van traditionele werkmethodes, 
waar de producten op basis van plantaardige oliën een dominante rol spelen.

De serie W.OIL biedt nu de moderne versie van deze behandelingen aan.
Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken en ieder component te selecteren, 
tegelijkertijd rekening houdend met het effect op het milieu en op de mens,
Zijn wij nu in staat een serie high performance producten aan te bieden.

De natuurlijke oliën brengen het hout weer tot leven terwijl de technologie 
van Vermeister de rest doet: de producten W.OIL dringen het hout binnen, 
behouden het in goede staat en maken het waterbestendig zodat een snel 
herstel op lange termijn mogelijk is. De serie W.OIL is eenvoudig te gebruiken, 
schoon te maken en kan ook gebruikt worden bij installaties voor de productie 
van geolied parket.

| 25
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TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, Kwast, Pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Max. wachttijd voor het polijsten (min) 5/15

Product op basis van plantaardige oliën ontwikkeld voor de 
bescherming van houten vloeren. Het dringt diep in het hout 
en verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte van 
het hout door de houtnerven te benadrukken.

Pro.Oil
Beschermende basisolie

3 Lt

Reinigingsmiddel voor intensieve reiniging van houten vloe-
ren behandeld met oliën van de serie W.Oil. Geschikt voor 
het verwijderen van oude lagen onderhoudsproducten 
(zeep, was,…). Het juiste evenwicht van zijn componenten 
garandeert een intensieve reiniging zonder de houtvezels, 
die met natuurlijke oliën zijn behandeld en speciale aan-
dacht hebben, te beschadigen.

Clean.Oil
Reinigingsmiddel voor houten vloeren
behandeld met olie ( extra onderhoud)

1 Lt

Afwerkingsbehandeling op basis van natuurlijke oliën en 
wassen. Aan te brengen na de beschermende primer Pro-oil 
of Pro-oil Color. Beschermt het hout tegen water en stoffen 
van dagelijkse gebruik (koffie, alcohol,...) en vermijdt het 
creëren van permanente vlekken. Het vergroot de weerstand 
tegen krassen op geoliede vloeren.

Fix.Oil
Olie met hoge weerstand

3 Lt

Natuurlijke voedende reinigingsmiddel voor het reinigen en 
het onderhouden van houten vloeren behandeld met olie 
van de serie W.Oil. Dit product is op basis van echte kokos-
zeep, het meest waardevolle natuurlijke reinigingsmiddel. 
Het reinigt en voedt de houten vloer door de vloer een bij-
zonder homogeen en mat uiterlijk te geven. Niet gebruiken 
op gelakte vloeren!!!

Soap.Oil
Zeep voor houten vloeren

behandeld met olie
(regelmatig onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, Kwast, Pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Max. wachttijd voor het polijsten (min) 5/15

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunning in water voor een
gewone reiniging

2-3% (ca. 1 dop voor
2 liter water)

Toepassingsmethode katoenen doek,
Vermeister Mop

TECHNISCHE INFORMATIE
Verdunnen in water voor een
gewone reiniging

5% (ca. 1 dop voor liter
water)

Toepassingsmethode katoenen doek,
Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik
1-2 keer per week

(voor binnen) 1 keer per 
1-2 maanden (voor buiten)
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CERADURA Hardwax-Color is een mix van natuurlijk 
gepigmenteerde oliën en wassen voor het kleuren van 
houten vloeren. Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten 
vloer in zijn geheel met slechts één laag en benadrukt de 
houtnerven. Het is daarom geschikt voor alle houtsoorten, 
maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden 
voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, 
kastanje, enz. CERADURA Hardwax-Color kan met een roller 
worden aangebracht voor een dekkend effect en met een 
doek voor het “gebeitste” effect. Een beschermende laag van 
CERADURA Hardwax-Oil moet altijd worden gegeven aan 
de vloer. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd 
kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een 
oneindige serie van kleuren te verkrijgen (zie kleurenkaart van 
Vermeister). De lage geurenperceptie en de afwezigheid van 
gevaarlijke additieven zoals kobalt en ketoxim garanderen de 
vloeren behandeld met CERADURA Hardwax-Color een hoog 
niveau van wooncomfort.

Ceradura Hardwax-color
Gekleurde waxolie voor houten vloeren

1 Lt

De natuurlijke behandeling met CERADURA Hardwax-oil is 
een gebalanceerd mengsel van oliën en hard waxen dat aan 
houten vloeren een goede en duurzame bescherming, te-
gen krassen en vlekken geeft. Eén van de voordelen van 
dit product is de mogelijkheid van een “kleine retouche”, 
oftewel het repareren van kleine plekjes zonder de gehe-
le oppervlakte te moeten schuren. CERADURA Hardwax-oil 
garandeert, dankzij de diepte van de penetratie en het snel-
le verharden, een verhoogde bescherming van het hout. Het 
garandeert zo een langdurige weerstand tegen vuil zonder 
de natuurlijke transpiratie van het hout te veranderen. In te-
genstelling tot de gewone geoliede vloeren, zijn de opper-
vlaktes behandeld met CERADURA Hardwax-oil gemakkelijk 
te reinigen en te onderhouden. CERADURA Hardwax-oil ga-
randeert een groot wooncomfort en draagt bij tot het dageli-
jks welzijn door de esthetische waarde met de natuurlijkheid 
van de grondstoffen te combineren.

Ceradura Hardwax-oil
Olie-wax voor de behandeling

Van houten vloeren

3 Lt

Kleurstof op basis van gewijzigde plantaardige oliën, 
ontwikkeld voor het kleuren van houten vloeren. ( Interieur ).
Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel, 
dringt diep in, benadrukt de houtnerven. Geschikt voor alle 
houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik 
is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf 
zoals eiken, lariks, kastanje.... COLOR.OIL kan erna worden 
afgewerkt met Fix.Oil, waterlakken of afwerkingslakken 
met polyurethaan. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die 
vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding 
om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen.

Color.Oil
Gepigmenteerde olie

1 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen 
worden met elkaar

Onzichtbare retouche

Lage geurperceptie

Vrij van risico-etikettering

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller, kwast,

pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Wachttijd voor polijsten (min) 5/10

Wachttijd voor overlakken met
fixatief zonder schuren (uren)

Minimum 16

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Snel: 1 of 2 lagen (6/8 uren tussen twee lagen)

Onzichtbare retouche

Lage geurperceptie

Vrij van gevarensymbolen

Hoge weerstand tegen krassen en chemische stoffen

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast,pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Wachttijd voor polijsten (min)
(facultatief) 5/10

Wachttijd voor lakken (uren) 6/8

Niveau van glans (gloss) 10

Onderhoudsolie toe te passen op houten vloeren behandeld 
met FIX.OIL. Het is gemaakt van natuurlijke oliën en wassen, 
beschermt het hout en moet gebruikt worden om “ versleten 
“ vloeren weer het oorspronkelijke uiterlijk te geven.

Life.Oil
Onderhoudsolie voor

houten vloeren behandeld
met olie (extra onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Wachttijd voor het polijsten (min) 10/20

Betreedbaarheid (uren) 2/4

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Geschikt voor dekkend effect

Onzichtbare retouche

Lage geurperceptie

Vrij van gevarensymbolen

Verkrijgbaar in grote selectie van kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast, pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Max. wachttijd voor polijsten (min)
(voor niet-dekkend effect) 5/10

Wachttijd voor overlakken (uren) 6/8
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Beschermend product op plantaardige basis met een 
evenwichtige samenstelling van verschillende oliën (linnen, 
hout, etc.) specifiek bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL 
verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte door de 
houtnerven te benadrukken.

Deck.Oil
Beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermend product op 
plantaardige basis, DECK.OIL GS COLOR bestaat uit een 
zorgvuldig geselecteerde variatie van natuurlijke oliën en 
wassen, in perfecte evenwicht, en is bedacht voor buiten-
gebruik. DECK.OIL GS COLOR beschermt het hout tegen 
weersinvloeden en in het bijzonder tegen zonnestralen en 
laat tegelijkertijd de natuurlijke transpiratie onveranderd. De 
diepe penetratie in het hout, het gemak in het aanbrengen 
en het herstel zonder te hoeven schuren, de uitstekende 
weerstand tegen water en UV stralen maken van DECK.OIL 
GS COLOR het ideale product voor de behandeling van alle 
houten voorwerpen voor buitengebruik. Het is altijd aan te 
raden bij de volgende laag de DECK.OIL GS in de neutrale 
versie te gebruiken. Verkrijgbaar in 20 kleuren (zie kleuren-
kaart van Vermeister).

Deck.Oil GS Color
Zeer hoogwaardige gekleurde 

beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Hoogwaardige beschermend product op plantaardige basis,
met een evenwichtige samenstelling van verschillende oliën,
specifiek bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL STRONG 
verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte door de 
houtnerven te benadrukken.

Deck.Oil Strong
Hoogwaardige beschermende olie

voor buitengebruik

3 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast, pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 50/80

Wachttijd voor polijsten (min) 5/10

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast,pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 40/100

Max. wachttijd voor polijsten (min) 5/10

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast,pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 40/100

Max. wachttijd voor polijsten (min) 5/10

Zeer hoogwaardige beschermend product op plantaardige 
basis, DECK.OIL GS bestaat uit een zorgvuldig geselecte-
erde variatie van natuurlijke oliën en wassen, in perfecte 
evenwicht, en is bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL GS 
beschermt het hout tegen weersinvloeden en in het bijzonder 
tegen zonnestralen en laat tegelijkertijd de natuurlijke transpi-
ratie onveranderd. De diepe penetratie in het hout, het gemak 
in het aanbrengen en het herstel zonder te hoeven schuren, 
de uitstekende weerstand tegen water en UV stralen maken 
van DECK.OIL GS het ideale product voor de behandeling 
van alle houten voorwerpen voor buitengebruik.

Deck.Oil GS
Zeer hoogwaardige beschermende olie

voor buitengebruik

3 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast, pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 40/100

Max. wachttijd voor polijsten (min) 5/10
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OIL.CARE is een emulsie van wassen, natuurlijke oliën, 
gewijzigde oliën en bepaalde anti UV additieven voor het 
onderhoud van buitenvloeren behandeld met DECK.OIL, 
DECK.OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK of van bin-
nenvloeren behandeld met de serie W.OIL. Vrij van Kobalt 
en Methylethylketon. Het oliehoudende component van OIL.
CARE repareert de behandelingsolie aangetast door de we-
ersinvloeden en penetreert het hout door het in de diepte te 
beschermen. De waterafstotende was zorgt ervoor dat het 
water niet in de poriën van het hout terechtkomt, terwijl de 
anti UV additieven het aantasten van het hout vertragen.
OIL.CARE is tevens geschikt voor de bescherming van bin-
nenvloeren die met olie zijn behandeld en van alle hou-
ten voorwerpen voor binnen als buitengebruik behandeld 
met impregneermiddelen, (tuinmeubelen, houten wanden, 
balken, hekwerk…). In het bijzonder geschikt als bescher-
mende behandeling voor WPC.

Oil.Care
Onderhoudsproduct voor vloeren 

behandeld met olie voor binnen en buiten 
(gewoon onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller,

kwast, pad, beige schijf

Verdunnen in water 20/25%

Aanbevolen gebruik 1 keer per 1-2 maanden

Betreedbaarheid (min) 30

Betreedbaarheid per max
rendement (uren)

12

Waterige oplossing voor het verwijderen van de grijze laag 
van het hout, dat buiten staat en aangetast is. Door DECK.
RESET te gebruiken wordt de originele kleur van het hout 
herstelt en vervolgens beschermd met DECK.OIL, DECK OIL 
GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET kan wor-
den gebruikt op vloeren, tuinmeubelen, tentstructuren en al 
het hout dat buiten wordt gebruikt. In het bijzonder geschikt
als intensief reinigingsmiddel voor WPC.

Deck.Reset
Voorbehandeling van vloeren en houten 

voorwerpen voor buitengebruik

5 Lt 1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Spuitpistool, roller,

kwast, tampon

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2)
50 met spuitpistool of 

tampon, 80 met roller of 
kwast

Actietijd voor gebruik met spatel,
borstel, schuursponsen (min) 10

Actietijd voor gebruik met hoge 
drukspuit (min) van 10 tot 20



34 | | 35

CHROMOTHERAPY
In het verleden werd het parket voornamelijk afgewerkt met transparante, kleurloze
afwerkingsproducten, derhalve was de keuze van het type hout bepalend voor het 
chromatisch effect van de vloer. Gedurende de laatste jaren hebben wij belangri-
jke veranderingen meegemaakt, gebonden aan de moeilijke verkrijgbaarheid van 
de grondstoffen, oftewel van een variëteit van houtsoorten die het kleurenschema 
bepaalde.

Trouw aan de verplichting de parketlegger bij te staan met technische moder-
ne oplossingen, hebben wij besloten een belangrijke impuls te geven aan het 
aanbod van producten voor de kleuring van houten vloeren. De voornaamste 
eigenschappen van deze systemen zijn het gemak in het gebruik, de zekerheid 
van een esthetisch eindresultaat en het geringe effect op het milieu, alles met 
de buitengewone chemische-fysische prestaties, kenmerkend van de Vermei-
ster producten.

Met Chromotherapy is het mogelijk te kiezen tussen het lichte “ schaduw “ effect, 
het compleet gedekte effect of, voor een klassieker resultaat, het geïmpregneerde 
effect met “nadruk op de houtnerven”. De kleursystemen Chromotherapy geven de 
vloer een nieuw look en laten de vrijheid van de keuze van het soort beschermende 
behandeling, dat olie of waterlak kan zijn. Nu kan men met Chromotherapy de 
kleur en afwerking naar eigen smaak en in alle rust kiezen. De kleursystemen 
van Chromotherapy, resultaat van een innovatief R&D, zijn ook zeer geschikt voor 
behandelingen buiten de gewoonlijke werkzaamheden.

Absoluut veilig zowel voor de gebruiker als voor de klant, alle producten van 
de serie Vermeister Chromotherapy zijn vrij van ieder soort etiket, zijn niet 
brandbaar, niet gevaarlijk, bijna geurloos en vrij van schadelijke emissies.

Vrijheid om te kiezen
Je eigen kleur en
Je eigen afwerking
te kiezen in totale
gemoedsrust.
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Tweecomponenten behandeling op gepigmenteerde 
waterbasis met een uitstekende dekking, gemakkelijk aan te 
brengen en goed te verspreiden. ARTWORK heeft een groot 
isolatievermogen tegen tannine en andere extractieven van 
hout en derhalve is het mogelijk lichte kleuren te verkrijgen, 
ook op moeilijke houtsoorten zoals kastanje en eiken. Met 
ARTWORK is het mogelijk alle gewenste kleuren te geven aan
het parket en aan alle oppervlakten: ARTWORK is op verzoek
verkrijgbaar in alle RAL tinten. Wit Zwart Grijs monster RAL

Artwork
Lak – dekkend effect van hout

tweecomponenten behandeling
op gepigmenteerde waterbasis

5 Kg
+

0,5 Kg

QUICK FACTS

Uitstekende dekking

Eenvoudig gebruik

Groot isolatievermogen tegen tannine

Verkrijgbaar op verzoek in alle RAL tinten

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:1

Buiten stof (min) 25

Buiten indruk (min) 40

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken (uren) na 3, voor 5

Toepassingsmethode roller, kwast

1 Kg
+

0,1 Kg

WIT ZWART GRIJS MONSTER 
RAL

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermend product op 
plantaardige basis, DECK.OIL GS COLOR bestaat uit een 
zorgvuldig geselecteerde variatie van natuurlijke oliën en 
wassen, in perfecte evenwicht, en is bedacht voor buiten-
gebruik. DECK.OIL GS COLOR beschermt het hout tegen 
weersinvloeden en in het bijzonder tegen zonnestralen en 
laat tegelijkertijd de natuurlijke transpiratie onveranderd. De 
diepe penetratie in het hout, het gemak in het aanbrengen 
en het herstel zonder te hoeven schuren, de uitstekende 
weerstand tegen water en UV stralen maken van DECK.OIL 
GS COLOR het ideale product voor de behandeling van alle 
houten voorwerpen voor buitengebruik. Het is altijd aan te 
raden bij de volgende laag de DECK.OIL GS in de neutrale 
versie te gebruiken. Verkrijgbaar in 20 kleuren (zie kleuren-
kaart van Vermeister).

Deck.Oil GS Color
Zeer hoogwaardige gekleurde 

beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast,pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 40/100

Max. wachttijd voor polijsten (min) 5/10

Kleurstof op basis van gewijzigde plantaardige oliën, 
ontwikkeld voor het kleuren van houten vloeren. ( Interieur ).
Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel, 
dringt diep in, benadrukt de houtnerven. Geschikt voor alle 
houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik 
is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf 
zoals eiken, lariks, kastanje.... COLOR.OIL kan erna worden 
afgewerkt met Fix.Oil, waterlakken of afwerkingslakken 
met polyurethaan. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die 
vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding 
om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen.

Color.Oil
Gepigmenteerde olie

1 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen 
worden met elkaar

Onzichtbare retouche

Lage geurperceptie

Vrij van risico-etikettering

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller, kwast,

pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Wachttijd voor polijsten (min) 5/10

Wachttijd voor overlakken met
fixatief zonder schuren (uren)

Minimum 16

CERADURA Hardwax-Color is een mix van natuurlijk 
gepigmenteerde oliën en wassen voor het kleuren van 
houten vloeren. Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten 
vloer in zijn geheel met slechts één laag en benadrukt de 
houtnerven. Het is daarom geschikt voor alle houtsoorten, 
maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden 
voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, 
kastanje, enz. CERADURA Hardwax-Color kan met een roller 
worden aangebracht voor een dekkend effect en met een 
doek voor het “gebeitste” effect. Een beschermende laag van 
CERADURA Hardwax-Oil moet altijd worden gegeven aan 
de vloer. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd 
kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een 
oneindige serie van kleuren te verkrijgen (zie kleurenkaart van 
Vermeister). De lage geurenperceptie en de afwezigheid van 
gevaarlijke additieven zoals kobalt en ketoxim garanderen de 
vloeren behandeld met CERADURA Hardwax-Color een hoog 
niveau van wooncomfort.

Ceradura Hardwax-color
Gekleurde waxolie voor houten vloeren

1 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Geschikt voor dekkend effect

Onzichtbare retouche

Lage geurperceptie

Vrij van gevarensymbolen

Verkrijgbaar in grote selectie van kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode Roller, kwast, pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Max. wachttijd voor polijsten (min)
(voor niet-dekkend effect) 5/10

Wachttijd voor overlakken (uren) 6/8
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READY TO GO | Basis kleuren gereed voor gebruik
COLOR.OIL gepigmenteerde olie - Deck.Oil GS zeer hoogwaardige beschermingsolie voor buitengebruik – harde was Hardwax-kleur gepigmenteerde 
mengsel van oliën en harde wassen

WAARSCHUWING: VOOR DE AFWERKING VAN BOVENGENOEMDE PRODUCTEN DE TECHNISCHE INFORMATIE RAADPLEGEN!
Het Vermeister Chromotherapy systeem is gebaseerd op pigmenten van zeer hoge kwaliteit waardoor het hout een extreem 
natuurlijke kleur krijgt en stabiel is tegen UV stralen.

DO IT YOURSELF | Vindt de kleur die het beste bij u past
COLOR.OIL gepigmenteerde olie - Deck.Oil GS zeer hoogwaardige beschermnede olie voor buitengebruik – harde was Hardwax-kleur gepigmenteerde 
mengsel van oliën en harde wassen

LET OP: De beelden zijn indicatief, de kleuren kunnen lichtelijk anders zijn dan de realiteit, afhangend van het soort hout en de 
schuurprocedure. Wij raden aan altijd een test uit te voeren op het hout dat u gaat gebruiken.

Kersen Dolfijn grijs Grijs Havana 2 Havana + 1 Wit 1 Havana + 1 Amber 1 Havana + 1 Antiqua 3 Havana + 1 Wit
+ 1 Kersen

Amber Antiek Wit Kastanje 3 Kersen + 1 Wit 4 Havana +1 Oceana
+ 1 Wenge

3 Kersen + 1 Wit
+ 1 Lichtnoten

4 Antiek noten + 1 Wit

Natura Zwart Noten Antiek Licht Noten 1 Supernatural + 1 Havana 3 Natura + 1 Zwart 1 Kastanje + 1 Supernatural 
+ 1 Natura

1 Grijs + 1 Smokey

Oceana Platinum Eiken Antiek Smokey 1 Havana + 1 Wengè 2 Amber + 2 Kastanje
+ 1 Natura

1 Havana + 1 Kastanje 3 Oceana + 1 Zwart

Stone Supernatural Teak Wengè 3 Platinum + 1 Natura 4 Havana + 1 Wenge 6 Natura + 1 Zwart 3 Lichtnoten + 1 Wit



 compactness, 
flatness

thickness, 
cleanliness

moisture
content

De serie Underwood biedt al het noodzakelijke dat zich “onder” de houten vloer 
bevindt om het leggen ervan of de behandeling vooraf in complete veiligheid aan 
te gaan en af te werken.

UNDERWOOD
Productaanbod voor het leggen van parket.

Het correct leggen van een houten vloer begint bij de voorbereiding van de 
ondergrond. Speciale aandacht moet worden gegeven aan verschillende 
factoren zoals stevigheid, vlakheid, de dikte, de properheid en bovenal de 
vochtigheidsgraad.

| 4140 |
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Monocomponenten primer met polyurethaan met 
hygro-verharder vrij van water en oplosmiddel voor de 
behandeling van ondergronden bij het leggen van houten 
vloeren. De lage viscositeit en de hoge penetratie maken 
het geschikt voor het stabiliseren en waterdicht maken 
van betonnen en anhydride ondergronden met een hoge 
vochtigheidsgraad tot een maximum van 5% C.M. (tot 2.8% 
C.M. met een enkele laag). Bijzonder aanbevolen voor 
dekvloeren met ingebouwde verwarming. ( vloerverwarming 
) De afwezigheid van oplosmiddel maakt het verder veilig 
bij transport en opslag (niet brandbaar) en bij het gebruik 
(geurloos, kan ook in de buurt van bewoonde omgevingen 
gebruikt worden). In vergelijking van producten met water, 
heeft PRIMER SF een hoger rendement en verhoogt het de 
vochtigheid in de bodem niet.

Tweecomponenten epoxy primer voor de behandeling van 
ondergronden, vrij van water en van oplosmiddelen. Kan 
worden gebruikt voor de behandeling van stoffige dekvlo-
eren of vloeren met hoge vochtigheidsgraad tot een maxi-
mum van 5% C.M., en als bindmiddel voor de voorbereiding 
van synthetische mortel voor snelle reparaties.

Driecomponenten epoxy waterprimer voor het waterbesten-
dig maken van betonnen ondergronden en van oude besta-
ande vloeren (keramiek, gres, marmer…).

Monocomponenten primer met polyurethaan met hy-
gro-verharder vrij van MDI voor de behandeling van onder-
gronden. De voornaamste eigenschap van dit product is de 
veelzijdigheid. Het kan worden gebruikt om oneffen beton-
nen ondervloeren te herstellen, voor de behandeling van 
stoffige dekvloeren, voor het versnellen van legtijden in ge-
val van ondergronden met een zeer hoge vochtigheidsgra-
ad (tot een maximum van 5% C.M.) en als bindmiddel voor de
voorbereiding van synthetische mortel voor snelle repara-
ties.

Primer SF
Monocomponenten primer met 

polyurethaan vrij van oplosmiddelen

Primer EPO 2
Tweecomponenten epoxy primer

Primer EPO 3
Driecomponenten epoxy primer

Primer UR 50
Monocomponenten polyurethaan primer

QUICK FACTS

Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)

Vrij van oplosmiddelen

Ideaal voor slecht geventileerde en/of bewoonde ruimtes

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (Vol/Vol) 2:1

Pot Life bij kamertemperatuur van 10°C (min) 35

Pot Life bij kamertemperatuur van 20°C (min) 28

Pot Life bij kamertemperatuur van 30°C (min) 15

Overlakken (uren) 5-16

Complete droogtijd (uren) 24/48

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 150/250

QUICK FACTS

Geschikt voor niet-absorberende oppervlaktes

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (Vol/Vol) 2:1:2

Mengtijd (uren) 1

Overlakken (uren) 4-12

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 400/500

12 Kg 10 Lt 5 Kg 
(A+B+C)

MDI

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met certificaat EC1

Vrij van oplosmiddel

Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)

Prestatie geregistreerd door een externe onafhankelijke in-
stelling
Lage viscositeit voor een diepere penetratie
Afwezigheid van oppervlakkige smeercapaciteit 
voor een perfecte adhesie van de kleefstof

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren) 24

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 150/250

Berekende VOC (g/lt) 0

QUICK FACTS

Vrij van MDI

Extreme veelzijdigheid

Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren) 24

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 150/250

5 Lt
+

2,5 Lt
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Gemaakt op basis van acrylhars in waterige oplossing spe-
ciaal bedacht voor het consolideren van zanderige of stoffige 
ondergronden.

Monocomponenten acrylprimer met Nano structuur in wate-
rige oplossing. PRIMER NP garandeert een hoge penetratie 
in iedere onderlaag, ook weinig absorberend en ideaal te-
gen stof en oppervlakkige consolidatie voor beton, beton- 
en anhydride dekvloeren en soortgelijken. Compleet vrij van 
oplosmiddelen, van symbolen voor risico’s en gevaren en 
derhalve ideaal voor ondergronden met vloerverwarming 
en/of koeling. Het maakt latere verlijming met mono of twee 
componenten lijm mogelijk.

een product op basis van oplosmiddelen en 
samenstellingen voor het verbeteren van de hechting 
van tweecomponentenlijmen op geëmailleerde of glazen 
oppervlakken zoals: marmer, keramiek en terrazzotegels, enz.

Product op basis van silicaten in waterige oplossing speciaal 
gemaakt voor het consolideren van betonnen ondergronden 
en broos of stoffig pleisterwerk.

Primacril
Acrylprimer in waterige oplossing

Primer NP
Acrylprimer met Nano structuur

Fetless
Adhesiebevorderaar

Primer K
Primer op basis van silicaten

QUICK FACTS

Uitstekende antistof actie

Snelle droging

Geschikt voor latere verlijming met mono of twee compo-
nenten lijm.

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren) 3

Toepassingsmethode Roller, kwast

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 100/200

QUICK FACTS

Geschikt voor het verdunnen van epoxy polyurethaan kleef-
stoffen van Vermeister

Geschikt voor het verdunnen van Primer EPO 2

Verbetert aanzienlijk de adhesie op de moeilijkere opper-
vlaktes

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

10 Lt 25 Kg 5 Lt

QUICK FACTS

Verwijdert stof

Ideaal voor slecht geventileerde en/of bewoonde ruimtes

Adhesiebevorderaar voor het gladmaken van beton

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 100/250

QUICK FACTS

Vrij van oplosmiddelen

Hoge penetratie

Hoog consolidatievermogen

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 500-1500

10 Lt 1 Lt
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Voorgemengd zelf-nivellerende vezel versterkte sneldro-
gende beton voor het gladmaken van horizontale onregel-
matige ondergronden en het leggen in korte tijd van parket, 
vloerbedekking, rubber, PVC keramiek en natuurlijke stenen. 
Maakt het mogelijk diktes tot 40 mm met een enkele laag 
te maken waardoor tijd bespaard wordt en het eenvoudig 
te gebruiken is. RASOSELF maakt iedere nieuwe of reeds 
bestaande betonvloer perfect glad door verschillen in diktes 
van 3 tot 40 mm te corrigeren met een enkele laag. RASO-
SELF kan worden gebruikt in woningen en industriële ge-
bouwen als ook in veel bezochte ruimtes, voor binnen en 
buiten, voor betonnen en cementen gegoten of geprefabri-
ceerde ondergronden.

Waterarme monocomponenten kleefstof voor het lijmen van 
houten vloeren in kleine afmetingen met een dikte van 14/ 15 
mm op betonnen vloeren met een vochtigheidsgraad onder 
of gelijk aan 2% of op andere absorberende ondergronden. 
De vloeren die zijn vastgelijmd met REVIN X hebben een 
uitstekende houdbaarheid, adhesie en permante elasticiteit.

Transparante monocomponenten vinylkleefstof ( bevat een 
weinig water) geschikt voor het lijmen van bv mozaiëk par-
ketvloeren In vergelijking met de traditionele vinylkleefstof-
fen heeft het product het voordeel dat het compleet transpa-
rant is zodra het opgedroogd is. Het is verder geschikt voor
het lijmen bij hoge weerstand van houtprofielen en in het 
algemeen van ieder houtmateriaal.

Kwartszand met gecontroleerde korrelgrootte, perfect
gewassen en gedroogd.

Rasoself
Voorgemengd zelf-nivellerende

versterkte beton

Revin X
Monocomponenten Vinylkleefstof

Revin LL
Monocomponenten Vinylkleefstof

Sabbia di quarzo
Fijn kwartszand

QUICK FACTS

Uitstekende houdbaarheid, adhesie en permante elasticiteit

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 10/15

Betreedbaarheid (uren) 6

Wachttijd voor het schuren (dagen) Minimum 18

Gemiddeld verbruik (g/m2) 600/900

QUICK FACTS

Ideaal voor het lijmen van de zijdes van het parket

Transparant na het verharden

Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 8/12

25 Kg 25 Kg 10 Kg

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksverhouding (liters water per zak) 6

Pot-life (min) 30/40

Tijd voor grip (min) 60

Tijd voor betreedbaarheid (uren) 3

Wachttijd voor het leggen (altijd de vochtigheid controle-
ren met een carbide hygrometer voor het leggen) (uren)

24

Gemiddeld verbruik (kg/m2- mm dikte) 1.6

QUICK FACTS

Geschikt voor de voorbereiding van synthetische glazuur

Geschikt als fixatief

TECHNISCHE INFORMATIE

Korrelgrootte (mm) 0,1/0,35

25 Kg

10 Kg
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Tweecomponenten epoxy polyurethaan parketlijm van laat-
ste generatie voor het lijmen van houten vloeren van ieder 
formaat op ondergronden van beton, ook met vloerverwar-
ming, en niet absorberend (keramiek, gres, marmer, enz.). 
Het is ideaal voor het leggen van legklare parket en planken. 
Een echte evolutie: REPOX wordt aangeboden in een nieu-
we versie met een betere reologie voor een eenvoudigere 
smeerbaarheid en perfecte afdichting van de rand. REPOX 
kenmerkt zich door de bijna ongevoeligheid van verande-
ringen in de temperatuur (seizoensgebonden), de complete 
afwezigheid van geur voor en na het vermengen, de uit-
stekende houdbaarheid bij dagelijkse omstandigheden.
Het hoge elasticiteitscoëfficiënt na het verharden comple-
teert de eigenschappen van de revolutionaire kleefstof RE-
POX en tegelijkertijd biedt het onoverkomelijke eigenschap-
pen van adhesie en houdbaarheid.

Monocomponent kleefstof met hygro-verharder en silaanafslu-
iter. MONOSIL P is vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, 
epoxy- en Amineverbindingen en zware metalen (waterdicht) en 
het is een product vrij van risico- en gevarensymbolen. De clas-
sificatie EC1 bevestigt de zeer lage emissie van vluchtige organi-
sche stoffen zowel tijdens het gebruik als na het leggen van de 
vloer. De permanente elasticiteit en de zachtheid van MONOSIL 
P zijn specifiek bedacht voor het leggen van in het bijzonder le-
gklare lamelparket op ieder soort van ondergrond, met of zonder 
vloerverwarming. Het is verder niet agressief voor de afwerking 
van voorgelakte vloeren en laat derhalve geen vlekken achter.
MONOSIL P met het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen 
voor de EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage 
emissie niveaus en met de nieuwe internationale certificerin-
gs-standaard LEED v4.

Monocomponenten kleefstof in waterige oplossing voor het li-
jmen van voorbewerkte houten vloeren en zwevende lamina-
atvloeren. na het drogen bereikt de kleefstof de klasse voor 
weerstand tegen water D3 (overeenkomstig EN 204).

Monocomponent kleefstof met hygro-verharder en silaanaf-
sluiter. MONOSIL is vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, 
epoxy- en Amineverbindingen en zware metalen (waterdicht) en 
het is een product vrij van risico- en gevarensymbolen. MONO-
SIL heeft een uitstekende verlijming op alle onderlagen en heeft 
een permanente elasticiteit. Deze eigenschappen maken het tot 
een ideale kleefstof voor het leggen van legklaar lamelparket 
en traditioneel massief parket van gemiddeld formaat, op iedere 
ondergrond, met of zonder vloerverwarming. MONOSIL is niet 
agressief voor de lakken van legklare vloeren en laat derhalve 
geen vlekken achter. Andere eigenschappen van deze kleefstof 
zijn de gemakkelijke smeerbaarheid, het grote rendement, de 
weerstand tegen water en de geluidsabsorptie dat het geluid-
scomfort van de omgeving aanzienlijk verbetert. MONOSIL met 
het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen voor de EQ kwa-
liteit van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus 
en met de nieuwe internationale certificerings-standaard LEED 
v4.

Repox
Tweecomponenten epoxy polyurethaan 

parketlijm

Monosil P
Monocomponenten vocht uithardende 
silaanparketlijm specifiek voor legklare 

houten parketvloeren

Revin B3
Monocomponenten kleefstof in klasse D3

Monosil
Monocomponenten vocht uithardende 

silaanparketlijm

QUICK FACTS

Zet niet op in dikte

Niet agressief op voorgelakte vloeren

Eenvoudige reiniging van vloeren en handen

Vrij van risico etikettering

Bewezen stabiliteit in tijd

Betrouwbaarheid in overeenkomst
met de regel UNI EN 14293:2006

Hoog metrisch rendement

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max tijd van registratie) (min) 45-60

Tijd open (tijd formatie van oppervlakkige vel) (min) 120-150

Betreedbaarheid (uren) 24

Wachttijd voor complete verharding (dagen) 3

Gemiddeld verbruik (g/m2) 800-1000

QUICK FACTS

Eenvoudig te reinigen

Weerstand tegen water in klasse D3 (EN 204)

Gereed voor gebruik

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 8/12

10 Kg
(9 + 1) 12 Kg Monosil

600ml 0,5 Kg

QUICK FACTS

Inhoud van oplosmiddelen < 2%

Zeer goede reactiviteit ook bij lage temperaturen

Geen gevoeligheid bij temperatuur veranderingen
(seizoensgebonden) – stabiele viscositeit

Geur van het component B is aanzienlijk verminderd
Uitstekend metrisch rendement

Uitstekende smeerbaarheid

Perfecte afdichting van de rand

TECHNISCHE INFORMATIE

Pot-life (min) 2

Tijd open (uren) 1

Betreedbaarheid (uren) 24/48

Wachttijd voor het schuren (dagen) 3

Gemiddeld verbruik (g/m2) 900-1400

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met certificaat EC1 PLUS

Vrij van risico-etikettering

Uitstekend metrisch rendement

Uitstekende smeerbaarheid

Perfecte afdichting van de rand

Hoog geluidsabsorptievermogen

Verkrijgbaar ook in “lijmworsten” - Monosil 600gr

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max tijd van registratie) (min) 45-60

Tijd open (tijd formatie van oppervlakkige vel)
(min) 120-150

Betreedbaarheid (uren) 24

Wachttijd voor het schuren (dagen) 5

Gemiddeld verbruik (g/m2) 800-1000

12 Kg

RULE 1168
COMPLIANT

RULE 1168
COMPLIANT
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Monocomponenten hars met polyurethaan en hygro-verhar-
der VRIJ VAN OPLOSMIDDEL voor het lijmen van parket die 
niet perfect op de ondergrond zijn verlijmd en een zgn “ hol 
“ geluid veroorzken.. De eigenschap van hars zorgt ervoor 
dat het product in de gaten kan penetreren tussen het beton 
en het hout waardoor een duurzame houdbaarheid wordt 
gecreëerd en het vervelende “ hol “geluid verdwijnt.

GAP FILLER is een acrylafdichtingsmiddel te vermengen met 
water vrij van oplosmiddel voor houten vloeren en parket. 
Verkrijgbaar in de kleuren WIT, ESDOORN, EIKEN, DOUSSIE, 
MEDIUM NOTEN, DONKER NOTEN.

QUICK STOP is een monocomponenten kleefstof op water-
basis voor het lijmen waar een snelle aanhechting noodza-
kelijk is. Het is ideaal voor verlijming van plinten, profielen, 
enz. met de waarschuwing dat minstens één van de twee 
oppervlakten absorberend is. De grip van QUICK STOP is 
optimaal op beton, steen, bakstenen, keramiek, hout en 
polystyrol. QUICK STOP zorgt voor houdbare en duurzame 
verlijming in korte tijd. Het is gekenmerkt door een hoog dro-
og restant, optimale thixotrope en sterke grip.

Polifoam
Hars voor herstelling van holklinkende 

ruimtes onder parket

Gap Filler
Elastisch gekleurde acrylaat voegenkit

Quick stop
Watergedragen lijm/afdichtingskit

QUICK FACTS

Zeer elastisch

Geschikt voor het opvullen van uitzetvoegen

Geschikt voor het vastlijmen van plinten

Schuurbaar en overlakbaar

Te verwijderen met water als het vers is aangebracht

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 10-20

Flexibiliteit 7%

Overlakken (uren) 4-6

0,5 Kg 310 Ml

QUICK FACTS

Sterke expansie

Snelle uitharding

Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 8/12

QUICK FACTS

Ideaal voor verticale montages

Snelle grip

Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min) 15/20

Complete verharding (uren) 24

310 Ml

ESDOORN

DONKER 
NOTEN

DOUSSIE

EIKEN

WIT

MEDIUM 
NOTEN
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SPORT & FIREFIGHTING
Sportvloeren, zoals vloeren in publieke ruimtes hebben vaak zeer specifieke eisen
betreffende afwerkingen en technische prestaties.
De regel EN 14904 is een Europese regelgeving die deze technische eisen, waaraan 
sportvloeren moeten voldoen, vastlegt. Speciale aandacht moet worden gegeven 
in verhouding met de behandeling van houten vloeren, in het bijzonder: wrijving 
(oftewel antislip eigenschappen), weerstand tegen slijtage, spiegelglans, classificatie 
van reactie tegen brand. In geval van de eis voor de prestatie van reactie tegen 
brand, moet de voorgelakte vloer getest en geclassificeerd worden volgens de eisen 
van de regel EN 13501-1 en de klasse en subklasse moeten aangegeven worden. In 
het geval van een gelakte vloer die nog gelegd moet worden, moeten de producten 
met de huidige regelgeving volgens een bepaalde procedure gecertificeerd worden.

De producten van de serie “Sport & Firefighting” voldoen niet alleen aan alle 
technische eisen en regelgevingen, maar zijn ook eenvoudig te gebruiken en 
zorgen voor een goed esthetisch resultaat, zijn klaar om te worden gebruikt in 
moeilijke omstandigheden en op grote oppervlaktes.
In andere woorden, veiligheid en esthetisch resultaat zijn gegarandeerd.

technical
performance
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OFFICIEEL GOEDGEKEURD DOOR DE FIBA
De serie producten op waterbasis van Vermeister “Sport & Firefighting” voor de 
afwerking en onderhoud van houten vloeren in sporthallen zijn GOEDGEKEURD 
door FIBA (Internationale basketbal federatie), de instelling van de overheid voor in-
ternationaal basketbal. Het beantwoord aan alle eisen van de regelgeving als ook 
van de verschillende technische eisen voor dit soort van complexe vloeren.
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Tweecomponenten brandwerende afwerking, geschikt voor 
de behandeling van houten oppervlaktes en, zoals voorzien 
door het Italiaans Ministerieel Decreet van 6 maart 1992, ge-
eft het aan dezelfde de classificatie van reactie tegen bran-
dklasse 1).

Tweecomponenten brandwerende afwerking op waterbasis 
geschikt voor de behandeling van houten oppervlaktes en,
zoals voorzien door het Italiaans Ministerieel Decreet van 
6 maart 1992, geeft het aan dezelfde de classificatie van 
reactie tegen brandklasse 2 (twee). In overeenkomst met 
de Europese regelgeving EN 13501-1:2007 IDRO 2K SPORT 
heeft het tevens de classificatie van de reactie tegen brand 
Cfl-s1 geldig tegen alle houtsupports voor vloeren. IDRO 
2K SPORT geeft aan houten vloeren een weerstandsgraad 
tegen slijtage, tegen wrijving en spiegelglans die het geschikt 
maakt voor de toepassing op sportvloeren in overeenkomst
met de Europese regel EN 14904:2006.

Tweecomponenten grondlak op waterbasis met groot vul-
lend vermogen, goede dekking, goede schuurbaarheid en 
eenvoudige toepasbaarheid op grote oppervlakten. AQUA 
TENAX SPORT is specifiek bedacht om adhesie te garan-
deren voor gekleurde zones, markeringen en afwerking van
legklare vloeren.

Master Fire
Brandwerende afwerking in klasse 1

Idro 2K Sport
Brandwerende afwerking op waterbasis

specifiek voor sportvloeren

Tenax FR - Idro 2K FR
Brandwerende afwerking in klasse 1

Aqua Tenax Sport
Tweecomponenten grondlak op 

waterbasis specifiek voor sportvloeren

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING

Groot gemak van toepasbaarheid

Brandwerend geregistreerd onder Klasse 2

Classificatie CE van weerstand tegen brand Cfl-s1

Conform regel EN 14904 - sportvloeren

Buitengewone chemische mechanische weerstanden

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 5:1

Niveau van glans 20

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken zonder schuren (uren)
Na 3,

voor 5

Verbruik nodig per laag (g/m2) * *

* Cfl-s1: 3 lagen noodzakelijk (300)
* Klasse 2: 2 lagen noodzakelijk (240)

5 Lt
+

5 Lt

5 Lt
+

1 Lt

5 Lt
+

1 Lt
5 + 5 Lt 

Tenax FR
5 + 0.5 Lt 
Idro 2K

FR

QUICK FACTS

Groot gemak van toepasbaarheid

Weerstand tegen chemische producten

Brandwerend geregistreerd onder Klasse 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 1:1

Niveau van glans 80

Wachttijd voor schuren (uren) 24 /48

Verbruik nodig per laag (g/m2) 150*

* 3 lagen noodzakelijk

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING

Groot gemak van toepasbaarheid

Conform regel EN 14904 – sportvloeren

Buitengewone chemische mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 5:1

Complete droogtijd (uren) 12

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken zonder schuren (uren) Na 3,
voor 6

SPORT
EN 14904 

SPORT
EN 14904 

Brandwerende cyclus bestaande uit een tweecomponenten
grondlak op basis van oplosmiddel (TENAX FR) en een twee-
componenten waterlak (IDRO 2K FR). Deze cyclus is geschikt 
voor de behandeling van oppervlakten voor de behandeling 
van houten oppervlaktes, zoals voorzien door het Italiaans 
Ministerieel Decreet van 6 maart 1992, indien gebruikt zoals 
in dit technische schema beschreven, geeft het aan dezel-
fde de classificatie van reactie tegen brand 1 (één). Zoals is 
vastgelegd in het Italiaans decreet van 16 februari 2009, dat
de wijzigingen en aanvullingen bevat voor het Italiaans Mini-
sterieel Decreet van 15 maart 2005, kunnen de houten vloe-
ren die met deze cyclus zijn gelakt gebruikt worden waar de 
klasse van reactie tegen brand Cfl - S1 (openbare plaatsen 
inclusief evacuatiewegen) noodzakelijk is.

QUICK FACTS

Groot gemak van toepasbaarheid

Brandwerend geregistreerd onder Klasse 1

Buitengewone chemische mechanische weerstanden

Gering effect op het milieu

Verkrijgbaar in 3 glanzen

TECHNISCHE INFORMATIE| Tenax FR

Wachttijd voor schuren (uren) 16

Verbruik nodig per laag (g/m2) 120

TECHNISCHE INFORMATIE| Idro 2K FR

Niveau van glans - 2K FR (gloss) 10

Niveau van glans - 2K EXPORT FR (gloss) 30

Niveau van glans - 2K SAT FR (gloss) 50

Wachttijd voor schuren (uren) 12

Overlakken zonder schuren (uren) na 3, voor 5

Verbruik nodig per laag (g/m2) 100*

* 2 lagen noodzakelijk
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Gekleurde tweecomponenten behandeling op waterbasis 
biedt een uitstekende dekking, is eenvoudig toepasbaar en
spreidt zich goed uit voor het markeren van lijnen en spe-
elterreinen op sportvloeren. Met Color Sport is het mogelijk 
alle RAL tinten te creëren.

Zelfglanzende antislip geparfumeerde emulsie op waterige 
basis. ANTISLIP CLEANER heeft een veelvoudige bescher-
mende functie, omdat het naast de antislip functie ook de 
weerstand tegen krassen vergroot, het een beschermende 
functie heeft tegen zonlicht (ANTI UV) en “versleten” vloeren 
een nieuwe glans geeft. Reinigt en beschermt alle parket-
soorten.

Color Sport
Gekleurde tweecomponenten 

behandeling op waterbasis, specifiek 
voor sportvloeren

Anti-slip Cleaner
Zelfglanzend antislip reinigingsmiddel

specifiek voor het onderhoud van
gelakte houten sportvloeren

5 Kg
+

0,5 Kg

1 Kg
+

0,1 Kg
5 Lt 1 Lt

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING

Gecertificeerd antislip

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode katoenen doek, Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik
Afhangend van het betreden maar

gemiddeld 1 keer per maand

SPORT
EN 14904 

SPORT
EN 14904 

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING

Uitstekende dekking

Eenvoudige toepassing

Verkrijgbaar op verzoek in alle RAL tinten

Conform regel EN 14904 - sportvloeren

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 10:1

Overlakken zonder schuren (uren)
na 3,

voor 5
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EXPERIENCE
Onze ervaring in de chemie, toegepast op houten vloeren begint hier.
Experience is onze serie van traditionele producten op basis van oplosmiddellen, 
veilig, getest en hernieuwd in overeenkomst met de huidige regelgevingen.

Monocomponenten voegenkit op basis van oplosmiddellen
voor het dicht maken van “nagelgaatjes” bij houten vloeren.

Lega Stucco Plus
Voegenkit Plus met weinig geur

10 Lt

QUICK FACTS

Weinig geur

Lange werkbaarheid

Hoog rendement

Zowel geschikt voor de afwerking als voor
het afdichten van grote openingen en/of knoesten

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 35

Overlakken (min) 35

RESEARCH
SINCE 1975
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Monocomponenten voegenkit op basis van nitrocellulose 
en van andere harssoorten voor het dichtmaken van “ na-
gelgaatjes “

Lega Stucco
Voegenkit

10 Lt

QUICK FACTS

Hoge plasticiteit

Hoge adhesie

Ook geschikt voor grote openingen

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 30

Overlakken (min) 30

Polyurethaan grondlak die geschuurd kan worden. Beschikt 
over buitengewone mechanische en dekkingseigenschap-
pen. Geschikt voor extreem snelle werkcycli, met slechts 
2 lagen af te werken (één van SUPER TENAX en één van 
afwerkingslak).

Super Tenax
Tweecomponenten polyurethaan grondlak

10 Lt
+

10 Lt

QUICK FACTS

Hoge dekking

Geschikt voor cycli van 2 lagen

Korte droogtijd

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 1:1

Wachttijd voor schuren (uren) 4

Pot-life (uren) 3

Wachttijd voor overlakken (uren) 4

Overlakken voor beste prestatie (uren) 12
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Polyurethaan grondlak met zeer hoog droog restant. Spe-
cifiek samengesteld om de risico’s van het “blootleggen” te 
minimaliseren dat leidt tot het verschijnen van lichte vlekken, 
te gebruiken in combinatie met tweecomponenten waterla-
kken.

Ultra Tenax
Tweecomponenten polyurethaan grondlak

10 Lt
+

10 Lt

QUICK FACTS

Hoge dekking

Geschikt voor een gemengde cyclus met afwerking
van tweecomponenten product op waterbasis

Zeer hoge weerstand tegen krassen

Eenvoudig te schuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 1:1

Wachttijd voor schuren (uren) 6 (Aanbevolen 16)

Pot-life (uren) 3

Wachttijd voor overlakken (uren) 6

Overlakken voor beste prestatie (uren) 16

Monocomponenten grondlak, schuurbaar op basis van nitro-
cellulose.

Hp 15
Monocomponenten grondlak

10 Lt

QUICK FACTS

Korte droogtijd

Vult de poriën van het hout zeer goed en zorgt voor goede 
“ blokkering “ van inhoudstoffen van het hout

Limiteert het absorberen van de volgende laklagen

Bijzonder waterafstotend

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 30

Wachttijd voor overlakken (min) 30

Monocomponenten grondlak met uiterst korte droogtijd 
voor parket op basis van nitrocellulose. De korte droogtijd 
maakt het geschikt voor de snelle lakcycli. Het overlakken 
zonder schuren is tevens mogelijk met monocomponenten
waterlakken

Flash
Monocomponenten grondlak

met uiterst korte droogtijd

5 Lt

QUICK FACTS

Uiterst korte droogtijd

Efficiënte actie voor het sluiten van poriën

Assimileert en limiteert het absorberen van de volgende laklagen

Overlakken tevens zonder schuren

Waterafstotende actie

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 30

Wachttijd voor overlakken (min) 30

Monocomponenten grondlak die niet vergeelt op basis van 
vinylhars. Het is speciaal bedacht om erover gelakt te wor-
den, ook met monocomponenten lakken met polyurethaan 
op basis van oplosmiddel, maar het is aanbevolen voor alle 
cycli waar men de kleurveranderingen van de vloer wenst 
te beperken.

V 15
Monocomponenten grondlak

10 Lt

QUICK FACTS

Korte droogtijd

Efficiënte actie voor het sluiten van poriën

Assimileert en limiteert het absorberen van de volgende laklagen

Waterafstotende actie

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min) 30

Wachttijd voor overlakken (min) 30

Producten met een aanzienlijke hardheid en elasticiteit, 
Goed dekkend vermogen en buitengewone weerstand te-
gen krassen waardoor ze geschikt is voor afwerkingen in 
druk bezochte
ruimtes.

Unipol | Monosat
Monocomponenten lak met polyurethaan

5 Lt 
Unipol

QUICK FACTS

Hoog niveau van hardheid en elasticiteit

Hoog dekkend vermogen

Buitengewone weerstand tegen krassen

TECHNISCHE INFORMATIE

Niveau van glans UNIPOL (gloss) 95

Niveau van glans MONOSAT (gloss) 70

Wachttijd voor schuren (uren) 24

5 Lt 
Monosat

Tweecomponenten lak met polyurethaan gekenmerkt door 
de zeer eenvoudig toepasbaar, heeft een lange bewerkba-
arheid en homogeniteit van de afwerking. Hierdoor is het 
ook geschikt als afwerkingslaag in de warmere tijdperiodes 
waarvoor een langere droogtijd nodig is.

Samanta Isomatt S Isomatt
Tweecomponenten lak met polyurethaan

5 + 5 Lt 
Samanta

QUICK FACTS

Hoog droog restant

Hoge mechanische weerstand

Uitstekende weerstand tegen water en algemene 
reinigingsmiddelen

Extreme eenvoud van toepasbaarheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 1:1

Niveau van glans SAMANTA (gloss) 95

Niveau van glans ISOMATT S (gloss) 60

Niveau van glans ISOMATT (gloss) 40

Wachttijd voor schuren (uren) 24/36

5 + 5 Lt 
Isomatt S

5 + 5 Lt 
Isomatt

PERFECT heeft unieke eigenschappen zoals de lange open-
tijd waardoor het eenvoudig aan te brengen is, zoals de 
producten op basis van oplosmiddel die hiervoor 2007 zijn 
bedacht. Deze eigenschap is perfect voor grote ruimtes en 
onder alle moeilijke omgevingsomstandigheden. Deze lak 
heeft de nijging om onzuiverheden inde lak NIET te bena-
drukken en heeft een hoge mechanische weerstand.

Perfect
Tweecomponenten lak met polyurethaan

5 Lt
+

5 Lt

QUICK FACTS

Weinig geur

Lange opentijd

Extreem eenvoudige toepasbaarheid

Lage tendens voor het creëren van spatpatronen

Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol) 1:1

Niveau van glans PERFECT 30 (gloss) 30

Niveau van glans PERFECT 60 (gloss) 60

Wachttijd voor schuren (uren) 24/48

Oil Plus biedt unieke eigenschappen van weerstand te-
gen krassen, dankzij het gebruik van innovatieve harsen, 
technologische additieven en droogmiddelen. Eenmaal 
aangebracht is het gekenmerkt door de eenvoud van ge-
bruik en de lange opentijd. Het is een goed alternatief van 
de impregnatie processen aangezien het een uitsteken-
de bescherming van vloeren biedt en geen speciaal on-
derhoud nodig heeft.

Oil Plus
Monocomponenten met olie 

gemodificeerd polyurethaan lak

5 Lt

QUICK FACTS

Hoge mechanische weerstand

Extreme eenvoud van toepasbaarheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Niveau van glans OIL PLUS X-MATT (gloss) 10

Niveau van glans OIL PLUS 30 (gloss) 30

Niveau van glans OIL PLUS 60 (gloss) 60

Geen stof (uren) 2

Geen afdrukken (uren) 3

Wachttijd voor schuren (uren) 24/48



| 6362 |

Cleaner
Oplosmiddel voor het reinigen van 

lijmresten op legklare vloeren

Diluente Extra
Mengsel van oplosmiddelen voor het verdunnen 

van systemen op basis van oplosmiddel

AD 91
Additief tegen krassen voor systemen

op basis van oplosmiddel

Diluente Ritardante 
LOW VOC

Mengsel van laag vluchtige oplosmiddelen

1 Lt 10 Lt

0,5 Lt 5 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudig en efficiënt verwijderen en reinigen van vlekken

Tast de algemene lakken van legklare parketten niet aan
(aanbevolen proeven vooraf uit te voeren)

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode katoenen doek

QUICK FACTS

Geschikt voor het verdunnen van primer met polyurethaan 
en bindmiddelen voor stucwerk.

Verbetert het verspreiden van het bindmiddel in pasta- of 
poedervorm voor hout

QUICK FACTS

Het zorgt voor het verwijderen of verminderen van krassen
veroorzaakt door resten van siliconen.

Geschikt voor grondlakken en afwerkingsmiddelen op
basis van oplosmiddel.

QUICK FACTS

Verhoogt de opentijd

Verbetert het uitsmeren van de afwerkingslakken op basis 
van oplosmiddel

Verhoogt de VOC niet in de lakken waarbij het wordt 
gebruikt

Gebruik is toegestaan bij producten onderhevig aan de DIR. 
2004/42/CE

Product met chemische stoffen die het hout op lange termijn
beschermen. SAFE WOOD garandeert een grote duurza-
amheid en het is derhalve aanbevolen bij gebruik van pro-
ducten met weinig weerstand, beschadigd hout en in alle 
gevallen waar een wijzigingen door veroudering kan plaa-
tsvinden.

Additief dat de eigenschappen van bevochtiging van de on-
derlaag van de lakken op basis van oplosmiddel verbetert. 
Geschikt voor gevallen waar verontreinigende stoffen op de 
vloer aanwezig zijn.

Safe Wood
Beschermend product

Diluente Plus
Mengsel van oplosmiddelen voor het
verdunnen van impregnatie systemen

Solvente di lavaggio
Reinigingsmiddel met oplosmiddelen 
voor het reinigen van gereedschap

W-Cleaner
Oplosmiddel voor het reinigen

van gereedschap

5 Lt 5 Lt

10 Lt 10 Lt

QUICK FACTS

Ideaal voor producten met weinig weerstand, beschadigd en 
broos hout met mogelijkheid van wijzigingen door veroude-
ring

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor overlakken (uren) 24

Toepassingsmethode roller, kwast

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 80

QUICK FACTS

Geschikt voor het verdunnen van Color.Oil - Pro.Oil - Fix.Oil - 
Deck. Oil - Deck.Oil Strong - Deck.Oil GS

Geschikt voor het reinigen en behouden van gereedschap 
dat Oil Plus gebruikt heeft

QUICK FACTS

Efficiënte reiniging.

Tast de zachtheid van de kwasten en rollers niet aan

Geschikt voor de eerste reiniging en voor het behoud van
het gereedschap gebruikt met producten op basis van oplo-
smiddel

QUICK FACTS

Geschikt voor het reinigen en voor het behoud van
het gereedschap gebruikt met producten op waterbasis

Tast de zachtheid niet aan van de kwasten en rollers die zijn
gebruikt bij producten op basis van water
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MAINTENANCE
Vermeister heeft sinds 1975 nooit zijn aandacht afgewend van houten vloeren om 
andere sectoren te onderzoeken en deze concentratie samen met de ervaring,
maakt ons vandaag een referentiepunt betreffende de behandeling en het on-
derhoud. Het correcte onderhoud is de garantie van een lang leven van houten 
vloeren, en derhalve hebben wij een serie producten bedacht, die “eenvoudig 
zijn te gebruiken” en “absoluut efficiënt” zijn, die iedere behoefte voor alle so-
orten behandeling of afwerking tegemoet komt. Terwijl wij op binnenvloeren te 
maken hebben met stof en met algemene chemische stoffen die op de grond kun-
nen vallen, hebben wij met buitenvloeren (het moeilijkst te onderhouden) te maken 
met alle soorten van weersinvloeden. 

Vermeister Maintenance biedt een systeem van producten van de hoogste 
kwaliteit aan, die bedacht zijn met het uiterste respect voor mens en milieu, en 
die uw houten vloer mooi houden gedurende de tijd, omdat wij bij Vermeister hart 
hebben voor uw investering.

Wij behandelen slechts één product, maar wij behandelen het goed: DE HOUTEN VLOER. 
De houten vloer is een echte investering en moet als zodanig worden beschermd.

Geconcentreerde vloeistof met hoge reinigingsactie en 
lage schuimontwikkeling. Het is geschikt voor het reinigen 
zonder spoelen van verschillende oppervlakten zoals: 
gelakte houten vloeren, terracotta, marmer, keramiek, enz.

Zelfglanzend geparfumeerd reinigingsmiddel op basis van 
reinigings-stoffen en geparfumeerde essenties vermengd 
met water. IDRONET voert een dubbele actie uit: reinigt te-
gen vuil en brengt de oorspronkelijke afwerking weer tot 
leven. Zorgt voor de reiniging en de bescherming van alle 
gelakte parketsoorten inclusief diegene afgewerkt met wa-
terlakken.

Idronet
Onderhoudswas ( polish ) voor gelakte
houten vloeren (gewoon onderhoud)

Detergente Neutro
Neutraal reinigingsmiddel voor gelakte 

houten vloeren (gewone reiniging)

1 Lt 1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een
gewone reiniging

2-3% (ca. 1 dop per
2 liter water)

Toepassingsmethode
Katoenen doek,
Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik 1-2 keer per week

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een 
gewone reiniging

5% (ca. 1 dopper liter water)

Toepassingsmethode
Katoenen doek,
Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik
1-2 volte per maand afhan-

gend van het betreden
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Reinigingsmiddel specifiek voor een intensieve reiniging van 
houten vloeren behandeld met oliën van de serie W.Oil. Ge-
schiktvoor het verwijderen van oude lagen onderhoudspro-
ducten (zeep, was,…). Het juiste evenwicht van zijn compo-
nenten garandeert een diepe reiniging zonder het hout te 
beschadigen; die houtvezels die speciale aandacht nodig 
hebben omdat zij met natuurlijke oliën zijn behandeld.

Natuurlijke voedende reinigingsmiddel voor het reinigen en
het onderhoud van houten vloeren behandeld met oliën van
de serie W.Oil. Dit product is op basis van echte kokoszeep, 
is het meest prestigieuze natuurlijke reinigingsmiddel. Het 
reinigt en voedt de houtvezels en geeft de vloer een bij-
zonder homogeen en mat uiterlijk. Niet op gelakte vloeren 
gebruiken.

Soap.Oil
Zeep voor houten vloeren behandeld met

olie (gewoon onderhoud)

Clean.Oil
Reinigingsmiddel voor houten vloeren

behandeld met olie (gewoon onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een 
gewone reiniging

2-3%
(ca. 1 dop per 2 liter water)

Toepassingsmethode
Katoenen doek,
Vermeister Mop

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor
een gewone reiniging 5% (ca. 1 dop per liter water)

Toepassingsmethode Katoenen doek,
Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik 1-2 keer per week (binnen) 1 
keer per 1-2 maanden (buiten)

1 Lt

Onderhoudsolie toe te passen op houten vloeren behandeld 
met FIX.OIL. Het is gemaakt van natuurlijke oliën en wassen, 
beschermt het hout en moet gebruikt worden om “ versleten 
“ vloeren weer het oorspronkelijke uiterlijk te geven.

Life.Oil
Onderhoudsolie voor

houten vloeren behandeld
met olie (extra onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode pad

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2) 30/50

Wachttijd voor het polijsten (min) 10/20

Betreedbaarheid (uren) 2/4

OIL.CARE is een emulsie van wassen, natuurlijke oliën, 
gewijzigde oliën en bepaalde anti UV additieven voor het 
onderhoud van buitenvloeren behandeld met DECK.OIL, 
DECK.OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK of van bin-
nenvloeren behandeld met de serie W.OIL. Vrij van Kobalt 
en Methylethylketon. Het oliehoudende component van OIL.
CARE repareert de behandelingsolie aangetast door de we-
ersinvloeden en penetreert het hout door het in de diepte te 
beschermen. De waterafstotende was zorgt ervoor dat het 
water niet in de poriën van het hout terechtkomt, terwijl de 
anti UV additieven het aantasten van het hout vertragen.
OIL.CARE is tevens geschikt voor de bescherming van bin-
nenvloeren die met olie zijn behandeld en van alle hou-
ten voorwerpen voor binnen als buitengebruik behandeld 
met impregneermiddelen, (tuinmeubelen, houten wanden, 
balken, hekwerk…). In het bijzonder geschikt als bescher-
mende behandeling voor WPC.

Oil.Care
Onderhoudsproduct voor vloeren 

behandeld met olie voor binnen en buiten 
(gewoon onderhoud)

1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Roller,

kwast, pad, beige schijf

Verdunnen in water 20/25%

Aanbevolen gebruik 1 keer per 1-2 maanden

Betreedbaarheid (min) 30

Betreedbaarheid per max
rendement (uren)

12
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Waterige oplossing voor het verwijderen van de grijze laag 
van het hout, dat buiten staat en aangetast is. Door DECK.
RESET te gebruiken wordt de originele kleur van het hout 
herstelt en vervolgens beschermd met DECK.OIL, DECK OIL 
GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET kan wor-
den gebruikt op vloeren, tuinmeubelen, tentstructuren en al 
het hout dat buiten wordt gebruikt. In het bijzonder geschikt
als intensief reinigingsmiddel voor WPC.

Deck.Reset
Voorbehandeling van vloeren en houten 

voorwerpen voor buitengebruik

5 Lt 1 Lt

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode
Spuitpistool, roller,

kwast, tampon

Gemiddeld verbruik per laag (g/m2)
50 met spuitpistool of 

tampon, 80 met roller of 
kwast

Actietijd voor gebruik met spatel,
borstel, schuursponsen (min) 10

Actietijd voor gebruik met hoge 
drukspuit (min) van 10 tot 20

Zelfglanzende antislip geparfumeerde emulsie op waterige 
basis. ANTISLIP CLEANER heeft een veelvoudige bescher-
mende functie, omdat het naast de antislip functie ook de 
weerstand tegen krassen vergroot, het een beschermende 
functie heeft tegen zonlicht (ANTI UV) en “versleten” vloeren 
een nieuwe glans geeft. Reinigt en beschermt alle parket-
soorten.

Anti-slip Cleaner
Zelfglanzend antislip reinigingsmiddel

specifiek voor het onderhoud van
gelakte houten sportvloeren

5 Lt 1 Lt

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING

Gecertificeerd antislip

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode katoenen doek, Vermeister Mop

Aanbevolen gebruik
Afhangend van het betreden maar

gemiddeld 1 keer per maand

SPORT
EN 14904 

Hygiënisch reinigingsmiddel op basis van quaternair Ammoniumzouten. 
Het product heeft een drievoudig effect: ontsmettend, ontgeurend en 
reinigend. De samenstelling is gebaseerd op quaternaire ammonium 
zouten, garanderen een diepe reiniging Breed spectrum reiniging 
door een krachtig mechanisch Verwijdering van ziektekiemen 
en bacteriën van het behandelde oppervlak. Het effect van 
benzalkoniumchloride staat bekend als een quaternair Ammoniumzout 
tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën en Paddestoelen 
voor het inactiveren van enzymen die energie produceren Denaturatie 
van celeiwitten en het breken van celmembranen. Het hoge 
bevochtigings- en reinigingsvermogen leidt tot een aanzienlijke lagere 
oppervlaktespanning en uitstekende hechting op oppervlakken zodat 
oppervlakteactieve stoffen diep kunnen doordringen en vuil kan worden 
verwijderd op plaatsen die vaak worden gebruikt moeilijk te bereiken 
met conventionele wasmiddelen. in de tegenstelling tot andere, 
hygiënischer exemplaren op de markt. Sanit-Action Cleaner is speciaal 
ontwikkeld voor houten vloeren. Dankzij de bijzonder sterke synergie-
effecten van zijn Componenten, het heeft een hygiënisch, reinigend en 
geurverdrijvend effect en tegelijkertijd verandert de houtvezel niet.

Sanit-Action Cleaner
Hygiënisch reinigingsmiddel voor gelakte 

houten vloeren

QUICK FACTS

Diepgaande hygiënische reiniging door ziektekiemen en 
bacteriën te verwijderen

Effectief tegen griepvirus A (H1N1)

Effectief tegen ingekapselde virussen, waaronder HBV - HCV

Is geschikt gebleken tegen virussen van de coronavirusfamilie. 

Speciaal ontwikkeld voor parketvloeren

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunning in water (normale reiniging) 10%

Verdunning in water (desinfectie) 1:1

Aanbevolen frequentie 1-2 keer per week

Aanbrengmethode katoenen
doek, dweil van 

Vermeister

Stabiliteit en opslag (in ongeopende 
originele containers, die op een frisse en 
droge plaats worden bewaard) maanden 

12

Standaardverpakking (l) 1/5

1 Lt5 Lt
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Display met
onderhoudsproducten
Robuuste doch elegante display voor onderhoudspro-
ducten, functioneel en met een modern design. Alleen voor 
binnen gebruik.

Merlino Spray Mop

Speciale Mop met verstuiver specifiek bedacht voor het da-
gelijkse onderhoud van houten vloeren.

Merlino

Complete onderhoudskit voor gelakte houten vloeren.

Merlino W.Oil

Complete onderhoudskit voor geoliede houten vloeren.

DISPLAY BESTAANDE UIT

96 stuks van 1 liter (producten naar keuze) + 4 Merlino Kit

KIT BESTAANDE UIT

1 Spray Mop

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en opnieuw te 
gebruiken

1 liter Detergente Neutro – Neutrale Reinigingsmiddel

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Opnieuw vulbaar

Laat geen vlekken achter

Eenvoudig te gebruiken om ook de moeilijkste plekken te bereiken

Te gebruiken met alle producten van de serie Vermeister 
Maintenance

Vermindert het verkwisten van water en reinigingsproducten

KIT BESTAANDE UIT

Merlino-Uitschuifbare Steel die 360% beweegt

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en herbruikbaar

2 doeken met elektrostatische actie

1 liter Detergente Neutro - Neutrale Reinigingsmiddel

1 liter Idronet

KIT BESTAANDE UIT

Merlino-Uitschuifbare steel die 360% beweegt

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en herbruikbaar

2 doeken met elektrostatische actie

1 liter Soap.Oil

1 liter Oil.Care
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AANDRIJFPLAAT VOOR PAD 330 MM
COD. 604044

Sleepschijf voor pad.

AANDRIJFPLAAT VOOR PAD 430 MM
COD. 604042

Sleepschijf voor pad.

AANDRIJFPLAAT VOOR
SCHUURSCHIJVEN 330 MM - COD. 604045

Sleepschijf voor schuurschijven. 

AANDRIJFPLAAT VOOR
SCHUURSCHIJVEN 430 MM - COD. 604040

Sleepschijf voor schuurschijven.

SLIJPSTEEN IN CARBORUNDUM
430 MM
COD. 604112

Accessoire voor het polijsten van losse en onregelmatige 
ondergronden.

BOENBORSTEL - 430 MM
COD. 604061

Polijstborstel.

ÉÉNSCHIJFSMACHINE JUST 33 COD. 604024

Ø Borstels (mm) 330

Spanning (V) 220 - 240

Frequentie (Hz) 50

Motorvermogen (W) 550

Borsteldruk (g/cm2) 36,7

Hoogte Motorpassage (mm) 260

Nr. borstel snelheid (rpm) 190

Gewicht (Kg) 22

Snoerlengte (m) 12

Extra stopcontact nee

Geluidsniveau (dbA) < 54

Transmissie nylon tandwielen

ÉÉNSCHIJFSMACHINE JUST 43 EH COD. 604020

Ø Borstels (mm) 430

Spanning (V) 220 - 240

Frequentie (Hz) 50

Motorvermogen (W) 1600

Borsteldruk (g/cm2) 43,3

Hoogte Motorpassage (mm) 330

Nr. borstel snelheid (rpm) 227

Gewicht (Kg) 44

Snoerlengte (m) 15

Extra stopcontact ja

Geluidsniveau (dbA) < 56

Transmissie stalen tandwielen

MEISTER DISK LIGHT
COD. 604148

Schijf met zes supports met klittenbandsluiting, voor een 
hoge kwaliteit van het polijsten van houten vloeren.

SCHIJF VHQ KORREL
16, 24, 36 - 430 MM
COD. 604180 GR. 16
COD. 604181 GR. 24
COD. 604182 GR. 36

Widia schijf voor het verwijderen van lakken en filmvormende 
harsen, voorbereiding van betonnen ondergronden.

MEISTER DISK
COD. 604130

MEISTER DISK is bedacht en gemaakt om alle 
werkzaamheden te verbeteren, die met de borstel worden 
uitgevoerd. De snelle rotatie van de zes schijven die de 
MEISTER DISK samenstellen, in combinatie met speciale 
accessoires, garanderen de beweging en de stabiliteit van 
de machine onder de meest moeilijke omstandigheden. De 
structuur is geheel in metaal met de juiste verhouding van 
gewicht en afmetingen en derhalve is MEISTER DISK een 
essentieel instrument geschikt voor alle handelingen.
Planetaire schijf met 6 losse satellieten, in het metaal, met 
het blokkeringssysteem BBlock.

MEISTER CARTA
COD. 604132

MEISTER DISK met MEISTER CARTA dankzij het bijzondere 
design, met de mogelijkheid de mousse voor het slepen 
met verschillende hardheden te gebruiken, zorgt voor een 
uitstekend polijstresultaat van iedere houtsoort. MEISTER 
CARTA kan dankzij de vergrote diameter de kanten van de 
ruimte bereiken en kan het mogelijk in sommige gevallen het 
gebruik van kantschuurmachines te vermijden. Aandrijfplaat 
met schuurschijven Ø 115, klittenbandsluiting, metalen sup-
port, blokkeringssysteem BBlock.

MACHINES EN SCHUURMIDDELEN
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Stofzuigers voor stof/vloeistof met
Krachtige motor.

ASPIRAPOLVERE 1200 COD. 604080

Maximumvermogen (W)  1200 Snoerlengte (m) 7,5

Capaciteit reservoir (Lt) 25 Gewicht zonder accessoires (kg) 8,7

ASPIRAPOLVERE 1300 COD. 604085

Maximumvermogen (W)  1300 Snoerlengte (m) 7,5

Capaciteit reservoir (Lt) 35 Gewicht zonder accessoires (kg) 12,5

STOFRAND
COD. 604101

Stofrand voor borstel Just

STOFZUIGER
COD. 604030

Stofzuiger voor het verwijderen van stof - Motor 1000 W
Capaciteit 9 Lt (alleen stof)

RESERVOIR/TANK
COD. 604050

Reservoir/tank voor reinigingsproducten - Capaciteit 12 Lt

MDX MULTIFUNCTIONELE SCHIJF
COD. 604133

MDX is bedacht om verschillende werkzaamheden uit te 
voeren die nodig zijn voor dan men kan beginnen met het 
leggen van de houten vloeren, zoals het vlakvrezen van 
betonnen ondergronden, het verwijderen van oude lijm of 
mousse restanten, het polijsten van vloeren met keramiek, 
marmer en graniet. MDX is een multifunctionele accessoire 
bedacht om te worden gebruikt met de éénschijfsmachine 
van 17”, bekend bij alle professionals, en past zich 
eenvoudigweg aan de verschillende modellen door het 
vervangen van de aandrijflens. Het geringe gewicht en de 
centrale stabilisatorschijf zorgen ervoor dat ook personen 
met minder ervaring het kunnen gebruiken. De accessoires 
kunnen eenvoudig worden vervangen, waardoor
het efficiënt en goedkoop product is.

MDX DIAMOND COD. 604144

Gereedschap met diamanten inzetstukken, ideaal voor het
polijsten van vloeren met keramiek, marmer, graniet en 
keramieken gres.

MEISTER/MDX MOLA COD. 604136

Cilindrische slijpsteen in siliciumcarbide ideaal voor het 
polijsten en vlakvrezen van betonnen ondergronden, 
om door strijkborden gemaakte plooien, kuilen en oude 
gipsbezinksels te verwijderen Laat de oppervlakte goed 
gepolijst.

MDX VIDIA COD. 604146

Gereedschap met harde metalen inzetstukken, ideaal 
voor het verwijderen van oude lijmen, mousse van 
vloerbedekkingen en overtollig beton.

KANTSCHUURMACHINE TWIN
COD. 604002

Stroom / Spanning (V) eenfase 220

Motorvermogen (CV/KW) 2,6 / 2

Schijfsnelheid (tpm) 3000

Schijfdiameter (mm) 178

Armlengte (mm) 305

Armhoogte (mm) 40

Gewicht (kg) 17

Garantie (maanden) 12

BANDSCHUURMACHINE BULL
COD. 604000

Stroom / Spanning (V) eenfase 230

Motorvermogen (CV/KW) 3,5 / 2,5

Schijfsnelheid (tpm) 200

Schijfdiameter (mm) 180

Afmeting schuurband (mm) 200 x 750

Gewicht (kg) 85

Garantie (maanden) 12

SCHUURMIDDELEN

Een serie van schuurmiddelen, exclusief gericht op de sector van houten vloeren, flexibel, hoge kwaliteit en een oneindig aantal pro-
ducten in staat om iedere behoefte te bevredigen. Om een hoog niveau te garanderen hebben wij drie soorten materiaal, Siliciumcarbi-
de, Zirkonium en keramische aluminiumoxide.

STOFFEN BANDEN 203 X 750 MM
ZIRKONIUM KOPPELING Z

KORREL HOEVEELHEID CODE

24 10 800000

36 10 800001

40 10 800002

50 10 800003

60 10 800004

80 10 800005

100 10 800006

120 10 800007

STOFFEN BANDEN 203 X 750 MM
ALUMINIUMOXIDE KOPPELING Z

KORREL HOEVEELHEID CODE

24 10 800008

36 10 800009

40 10 800010

50 10 800011

60 10 800012

80 10 800013

100 10 800014

120 10 800015
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nastri in r984

nastri in r817

NASTRI

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende 
ideale questo prodotto per la sgrossatura e la levigatura di parquet grezzo in tutti 
i tipi di essenza

Wxl (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203x750 r984

36 10 77696082251 14,32 it

40 10 77696083338 13,63 it

60 10 77696083339 12,20 it

80 10 77696083340 11,58 it

Wxl (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203x750 r817

24 10 66261033863 12,10 it

36 10 66261033865 10,94 it

40 10 66261033867 10,60 it

50 10 66261033868 10,00 it

60 10 66261033870 9,10 it

80 10 66261033871 8,96 it

100 10 66261033873 8,70 it

120 10 66261033875 8,70 it

Better 

Better Better 

Best 

Dimensioni: W = larghezza, l = lunghezza 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)
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nastri in r984

nastri in r817

NASTRI

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende 
ideale questo prodotto per la sgrossatura e la levigatura di parquet grezzo in tutti 
i tipi di essenza

Wxl (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203x750 r984

36 10 77696082251 14,32 it

40 10 77696083338 13,63 it

60 10 77696083339 12,20 it

80 10 77696083340 11,58 it

Wxl (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203x750 r817

24 10 66261033863 12,10 it

36 10 66261033865 10,94 it

40 10 66261033867 10,60 it

50 10 66261033868 10,00 it

60 10 66261033870 9,10 it

80 10 66261033871 8,96 it

100 10 66261033873 8,70 it

120 10 66261033875 8,70 it

Better 

Better Better 

Best 

Dimensioni: W = larghezza, l = lunghezza 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)
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SCHUURNETTEN
Ø 406 MM IN SILICIUMCARBIDE

KORREL HOEVEELHEID CODE

60 10 700500

80 10 700502

100 10 700504

120 10 700506

150 10 700508

180 10 700510

220 10 700512

320 10 700514

MULTIPAD SCHUURSCHIJVEN
MET KLITTENBAND Ø 406 MM

KORREL HOEVEELHEID CODE

40 10 700600

60 10 700602

80 10 700604

100 10 700606

120 10 700608

150 10 700610

180 10 700612

220 10 700614

ROLLEN 203 MM
IN SCHUURVELLEN VAN ZIRKONIUM

KORREL METERS CODE

24 25 800101

36 25 800102

40 25 800104

50 25 800106

60 25 800108

80 25 800110

100 25 800112

120 25 800114

ROLLEN 203 MM IN SCHUURPAPIER
IN ALUMINIUMOXIDE

KORREL METERS CODE

36 25 800120

40 25 800122

50 25 800124

60 25 800126

80 25 800128

100 25 800130

120 25 800132
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Dimensioni: W = larghezza, l = lunghezza 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

rotoli in r984

rotoli in r817

ROTOLI IN TELA

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: adatto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine  
a rullo, per tutti i tipi di essenza

Wxl codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203mmx50M r984

36 1 77696083475 768,00 it

40 1 77696083474 712,00 it

60 1 77696083473 620,00 it

80 1 77696083467 572,00 it

Wxl codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203mmx50M r817

24 1 63642514304 792,00 it

36 1 63642514305 691,00 it

40 1 63642514306 640,00 it

50 1 66261025307 597,00 it

60 1 63642514309 558,00 it

80 1 63642508570 515,00 it

100 1 66261194301 485,00 it

120 1 63642551299 485,00 it

Better 

Better Better 

Best 
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Dimensioni: W = larghezza, l = lunghezza 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

rotoli in r984

rotoli in r817

ROTOLI IN TELA

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: adatto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine  
a rullo, per tutti i tipi di essenza

Wxl codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203mmx50M r984

36 1 77696083475 768,00 it

40 1 77696083474 712,00 it

60 1 77696083473 620,00 it

80 1 77696083467 572,00 it

Wxl codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

203mmx50M r817

24 1 63642514304 792,00 it

36 1 63642514305 691,00 it

40 1 63642514306 640,00 it

50 1 66261025307 597,00 it

60 1 63642514309 558,00 it

80 1 63642508570 515,00 it

100 1 66261194301 485,00 it

120 1 63642551299 485,00 it

Better 

Better Better 

Best 

NYLON SCHIJVEN
REINIGINGSSCHIJVEN 17”

KLEUR HOEVEELHEID CODE

WIT 5 800200

BEIGE 5 800201

GROEN 5 800202

ROOD 5 800203

ZWART 5 800205

PAD Hi-Pro Ø 432

KLEUR HOEVEELHEID CODE

ZWART 5 900406

VILTSCHIJVEN
VILT 17”

Schuurschijf Ø 406

KLEUR HOEVEELHEID CODE

GRIJS 5 800221

Normale schijf Ø 406

COLORE Q.TÀ CODICE

WIT 10 800210

Wollen viltschijf Ø 406

KLEUR HOEVEELHEID CODE

WIT 5 800222
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BEARTEX

discHi BearteX super 54

supporto: fibre di nylon agugliate 
aBrasivo: ossido di alluminio (o abrasivo assente) 
applicazione: la gamma Beartex offre una varietà di prodotti per applicazioni 
che vanno dalla levigatura alla lucidatura brillante

diaxB (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

406x90

Jf176 rosso 5* 66261054276 52,00 it

Jf175 Bianco 5* 66261054209 52,00 it

Jf180 verde 5* 66261054261 52,00 it

Jf181 Blu 5* 66261054244 52,00 it

Jf178 nero 5* 66261054227 52,00 it

APPLICAZIONI

rosso lucidature brillanti, trascinamento dischi Q421 grane fini

Bianco ceratura, lucidatura e trascinamento dischi Q421 grane medie

verde pulitura e deceratura

Blu rimozione cere grasse e levigature leggere

nero levigatura e pulitura pesante ad umido di superfici prima dell’applicazione della colla

* 1 confezione da 5 pezzi (il prezzo si intende per confezione) - nell’ordine specificare la quantità di confezioni e non di pezzi

DUBBELE SCHIJVEN Ø 425 MM
IN SILICIUMCARBIDE

KORREL HOEVEELHEID CODE

16 10 800300

24 10 800301

36 10 800302

60 10 800003

80 10 800304

100/120 10 800305

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 200 MM ZIRKONIUM

KORREL HOEVEELHEID CODE

36 50 800320

60 50 800322

80 50 800323

100 50 800324

120 50 800325
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Dimensioni: dia = diametro, B = foro 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI DOPPI

discHi in carBuro di silicio

s413: per sgrossatura
supporto: combinazione di carta e tela 
aBrasivo: carburo di silicio 
applicazione: prodotto indicato per la sgrossatura con macchine a disco 
per essenze di tutti i tipi e massetti di cemento

H425: per levigatura
supporto: carta peso e 
aBrasivo: carburo di silicio 
applicazione: prodotto ideale per la levigatura e la semifinitura con macchine 
a disco del parquet grezzo e preparato. ideale per essenze dure

diaxB (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

425x30

s413
16 25 66623380171 17,50 it

24 25 66623324527 15,40 it

H425

36 25 66623324526 10,60 it

40 25 66623324525 10,30 it

60 25 66623324523 9,10 it

80 25 66623324521 8,60 it

100 25 66623324518 8,20 it

120 25 66623324502 8,20 it

Better Better 
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Dimensioni: dia = diametro 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Better 
discHi in r984

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r984

36 200 77696083570 2,20 MK

40 200 77696083572 2,00 MK

60 200 77696083575 1,70 MK

80 200 77696079721 1,50 MK

Better Better Best 

discHi in r822

supporto: cotone peso X 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r822

36 100 66261032284 1,24 it

40 100 77696083466 1,22 IT

60 100 66261032286 1,22 it

80 100 69957396693 1,04 it

100 100 77696079604 1,04 it

120 100 77696079622 1,04 it

Better Better 

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 105 MM ZIRKONIUM

KORREL HOEVEELHEID CODE

36 100 800380

60 100 800382

80 100 800383

100 100 800384

120 100 800385

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 115 MM ZIRKONIUM

KORREL HOEVEELHEID CODE

36 100 800400

60 100 800402

80 100 800403

100 100 800404

120 100 800405
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Dimensioni: dia = diametro 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Better 
discHi in r984

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r984

36 200 77696083570 2,20 MK

40 200 77696083572 2,00 MK

60 200 77696083575 1,70 MK

80 200 77696079721 1,50 MK

Better Better Best 

discHi in r822

supporto: cotone peso X 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r822

36 100 66261032284 1,24 it

40 100 77696083466 1,22 IT

60 100 66261032286 1,22 it

80 100 69957396693 1,04 it

100 100 77696079604 1,04 it

120 100 77696079622 1,04 it

Better Better 
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Dimensioni: dia = diametro 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Better 
discHi in r984

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r984

36 200 77696083570 2,20 MK

40 200 77696083572 2,00 MK

60 200 77696083575 1,70 MK

80 200 77696079721 1,50 MK

Better Better Best 

discHi in r822

supporto: cotone peso X 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r822

36 100 66261032284 1,24 it

40 100 77696083466 1,22 IT

60 100 66261032286 1,22 it

80 100 69957396693 1,04 it

100 100 77696079604 1,04 it

120 100 77696079622 1,04 it

Better Better 

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 140 MM GAT 30 MM ZIRKONIUM

KORREL HOEVEELHEID CODE

36 100 800360

60 100 800362

80 100 800363

100 100 800364

120 100 800365

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 180 MM ZIRKONIUM

KORREL HOEVEELHEID CODE

36 50 800341

60 50 800344

80 50 800345

100 50 800346

120 50 800347
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Dimensioni: dia = diametro 
it = prodotti stock italia (consegna: 3/4 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Better 
discHi in r984

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r984

36 200 77696083570 2,20 MK

40 200 77696083572 2,00 MK

60 200 77696083575 1,70 MK

80 200 77696079721 1,50 MK

Better Better Best 

discHi in r822

supporto: cotone peso X 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

dia (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

115 r822

36 100 66261032284 1,24 it

40 100 77696083466 1,22 IT

60 100 66261032286 1,22 it

80 100 69957396693 1,04 it

100 100 77696079604 1,04 it

120 100 77696079622 1,04 it

Better Better 
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DISCHI VELCRATI PER PARPLAN

Better 
discHi in r984

supporto: poliestere peso Y 
aBrasivo: sg® ceramicato 
applicazione: l’abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e 
risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

diaxB (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

140x30 r984

36 200 77696083576 4,10 MK

40 200 77696083578 3,90 MK

50 200 77696075811 3,60 MK

60 200 77696083580 3,20 MK

80 200 77696079694 2,80 MK

Better Better Best 

discHi in r822

supporto: cotone peso X 
aBrasivo: ossido di zirconio 
applicazione: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo  
con macchine a rullo

diaxB (mm) codice cap grana unitÀ MiniMa 
di vendita (pz) CODICE PREZZO (€) STOCK

140x30 r822

36 100 77696085595 2,20 it

40 100 77696079243 2,05 it

60 100 77696079605 1,75 it

80 100 77696079244 1,40 it

100 100 77696079606 1,40 it

120 100 77696079607 1,40 it

Better Better 
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HYGROMETER MET CARBIDE
COD. 602300 

CM-Gerät CLASSIC is een apparaat waarmee men met de
methode van calciumcarbide de vochtigheidsgraad kan 
vaststellen in bouwmateriaal, maar ook in ander materiaal. 
Het gebruik van deze methode is aanbevolen door verschil-
lende instellingen voor een serie van meetoefeningen en is 
derhalve sinds jaren bekend als de methode van de elektri-
sche meting.

HYDROMETTE COMPACT COD. 602146

Elektronische vochtigheidsmeter van hout voor brandbaar 
hout. Meetbereik: 5 tot 50% vochtigheid van het hout, met ka-
libratie van de gemiddelde waarde voor zacht en voor hard 
hout en heeft ook een groot LCD display met 3 cijfers. Een 
ideaal goedkoop apparaat: om ruimtes te beschermen door 
geringe emissies, om kachels en open haarden te bescher-
men dankzij een betere verbranding, voor een betere ener-
gie-rendement.

HYDROMETTE COMPACT B COD. 602202 

Elektronische vochtigheidsmeter voor bouwmateriaal. Meet-
bereik: 0–100 digits. Elektronische vochtigheidsmeter voor 
bouwmateriaal, gebaseerd op het meetprincipe met brevet 
voor de dilectrische constante hoge frequentie. Met digitaal 
LCD display en kogelsonde voor het niet-destructieve loka-
liseren van vochtigheid in ieder soort bouwmateriaal als ook 
het vaststellen van de distributie van vochtigheid in de wan-
den, plafonds en vloeren.

HYDROMETTE COMPACT TF COD. 602203

Meter van de temperatuur en van de vochtigheid in de lucht.
Meetbereik: van 5 tot 98% vochtigheid in de lucht van –15 tot 
en met +50 ºC Kleine en nauwkeurige thermo-hygrometer 
in compacte behuizing, voor veel toepassingsvelden. Met 
ingebouwde meetsonde, te gebruiken met één hand, groot 
LCD display met 2 lijnen om zowel de vochtigheid als de 
temperatuur van de lucht aan te geven. Corrigeren van het 
reguleren is toegankelijk aan de gebruiker.

HYDROMETTE HT 85 T COD. 602110 

Elektronisch instrument met drie functies, om de vochtigheid
van het hout en van bouwmateriaal, zoals ook de temperatuur 
van vaste of onverpakte, vloeibare en gas producten te me-
ten. Digitale meter met LCD display, correctie van het houtso-
ort in vier groepen en automatische compensatie van de tem-
peratuur. Meetbereik voor hout: van 4 tot 100% vochtigheid,
voor bouwmateriaal van 0 tot 80 digits/eenheid (0,5 tot 25% 
van het gewicht) (converteerbaar in vochtigheidsgraad op ba-
sis van het soort materiaal, bijv. gips, mortel, betonnen onder-
gronden, enz.). Meetbereik van de temperatuur met Pt 100: 
–50 tot +199,9ºC met 10 uitwisselbare sondes. Precisiemeter 
van houten planken (tot 180 mm dikte), spaanplaten, multi-
plexhout en vastgeplakt bouwmateriaal.

HYDROMETTE HB 30 COD. 602100

Elektronische meter met drie functies Meter met drie fun-
cties met digitaal LCD Display en correctie van het soort hout
In 2 groepen

Andere accessoires verkrijgbaar naast de hierboven 
genoemde.

STANDAARD BLAD COD. 601552

Standaard zaagblad

MESBLAD COD. 601554

Universele zaagblad

MESBLAD COD. 601556

Houtzaag

MULTIMASTER
COD. 601550

Multifunctioneel professioneel werktuig voor alle reparaties,
Met specifieke accessoires voor iedere uitvoering.

ACCESSOIRES EN GEREEDSCHAP
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DEURTRIMMER 1300
COD. 601520

SNIJMACHINE TM33W 
COD. 604004

SLIJPMACHINE GL040E
COD. 601602

SLIJPMACHINE BA81
COD. 601600

KLOPPER
COD. 607203

KLEMBAND
COD. 601512

KLEMTANGEN
COD. 601514

PANEELSTELLERS PRO 52
COD. 607152

PANEELSTELLERS 31 | 41
COD. 607150 | COD. 607151

RUBBEREN HAMER
SPOORVRIJ
COD. 607201

SNIJMACHINE VOOR
LAMINAATVLOEREN
COD. 601510

MENGMACHINE MX1300E
COD. 604160

STEELPISTOOL - 310 ML
COD. 601501 | COD. 601503

TUBEPISTOOL - 600 ML
COD. 601500

REPARATIE KIT
COD. 601101

VERFROLLEN EN
ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING CODE
Houder waterlak/mohairroller 601305

Reserve mohair roller 4 mm 601301
Reserve mohair roller 6 mm 601300
Reserve textiel lakroller 8 mm 601302
Reserve textiel lakroller 6 mm 601304
Reserve textiel lakroller 10 mm 601316
Reserve zwarte lakroller 2,5 mm 601303
Roller compleet voor primer 601306
Roller compleet voor Ceradura Hardwax 601340

Kwast voor zijkanten 601403
Aluminium uitschuifbare steel 2,5 m 601307
Krabber voor reiniging roller 601310
Bak voor roller 601308
Superbak met rollerhouder 601309
Bak met wielen voor lakken 601404
Zakjes voor lakken 601405
Doseringsstaaf 601406

LIJMKAMMEN

OMSCHRIJVING CODE
Lijmkam n. 5 601408

Lijmkam n. 6 601422
Tweebladige spatel cm 27 601420
Gladde stalen spatel 601423
Gladde stalen pleistertroffels 601421

BESCHERMING

OMSCHRIJVING CODE
Ademhalingsmasker voor stoffen met 
klep 601201

Ademhalingsmasker per dampen 601203
Kniebeschermers Pro 601102
Veiligheidsbril 601103
Oorbeschermers 601100
Overall in Tyvech 601105
Pantalon Pro 601104



Deze catalogus is gedrukt op 100% gerecycled papier, gecertificeerd door FSC Recycled en 
het Europese Ecolabel. Gerecycled papier: tal van voordelen voor het milieu. Gerecycled 
papier leidt tot:

· Een nieuw leven voor oud papier, waardoor de levensduur wordt verlengd
· Een energiebesparing met een vermindering van het verbruik van water en luchtverontreiniging;
· Een vermindering van het gebruik van nieuwe vezels uit bomen;
· Een ontwikkeling van de lokale economie: oud papier wordt ingezameld door lokale bedrijven

Deze aspecten leiden op hun beurt weer tot vele andere voordelen: milieuvoordelen 
dankzij minder transport, economische voordelen dankzij de inzameling van oud papier voor 
recycling en sociale voordelen als gevolg van het creëren van lokale banen.

Gerecycled papier gaat de opwarming van de aarde op twee manieren tegen:
· Het vermindert de uitstoot van C02 dankzij een proces dat minder energie verbruikt dan het
 productie van papier uit nieuwe vezels;
· Het vertraagt   de uitstoot van C02 omdat houtproducten uit gecultiveerde bossen,
zoals papier, koolstof opslaan;
Doordat de koolstof wordt vastgehouden in de cellulosevezel zonder terug te keren naar de 
atmosfeer, bijvoorbeeld als gevolg van recycling, dragen de houtproducten uit gecultiveerde 
bossen, zoals papier, bij aan het vertragen van de klimaatverandering. Ook op het gebied van 
natuurlijke hulpbronnen wordt aanzienlijk bespaard. Het afdrukken van bijvoorbeeld 5.000 
brochures op papier van A4-formaat met 28 pagina’s aan de binnenkant en 4 omslagpagina’s 
met gerecycled papier in plaats van standaardpapier leidt tot een besparing die gelijk is aan: 
(bron: CEPI - Confederazione delle industrie Europee della carta).

· Een 658 km. reis gemaakt in een gemiddelde Europese auto
· De hoeveelheid water die een Italiaan in 85 dagen gebruikt
· De gemiddelde hoeveelheid elektriciteit die een Italiaan in 106 dagen verbruikt

Bronnen: de beoordeling van de koolstofvoetafdruk is gemaakt door FactorX in 
overeenstemming met de Bilan Carbone®-methode. De berekeningen zijn gemaakt door 
gerecycled papier en nieuw vezelpapier te vergelijken en op basis van de laatste gegevens 
van de Europese BREF (voor nieuw vezelpapier). De verkregen resultaten zijn afgeleid 
van technische informatie en kunnen worden gewijzigd. Vermeister S.p.A. garandeert dat 
de informatie in deze catalogus wordt verstrekt naar de beste ervaring van het bedrijf en 
technisch-wetenschappelijke kennis en wordt gegeven als richtlijn en met verwijzing 
naar de kenmerken van standaardproducten. Daarom kan Vermeister S.p.A. geen enkele 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten die afhankelijk zijn van de 
toepassingsvoorwaarden die buiten de controle van het bedrijf liggen.

Paging and Graphic design: Marzia Pezzotta
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VERMEISTER S.p.A
Località Fornaci 24050 Mornico al Serio (BG) - ITALY
Tel. +39 035 4428190 - Fax +39 035 4428075
www.vermeister.com - info@vermeister.com

Vermeister Canada
Montréal-Est, Québec H1B5W1
info@vermeistercanada.com - www.vermeistercanada.com

Vermeister America, Inc. - POULSBO WA 98370
info@vermeisterusa.com - www.vermeisterusa.com
US Operation - 119 Foster St., Rear Bldg #4-Peabody
MA 01960 Tel. +1-800-854-7420 - Fax +1-888-854-5452

Vermeister Iberica S.L. Avenida de Brasil, 17 PL 16
28020 Madrid - Tel. +34 911 610 421
comercial@vermeister.es - www.vermeister.com

Vermeister Turkey Sülün Sokak No: 6 PK 34330
Levent,  Beşiktaş - İstanbul
Tel. +90 (212) 2836500 -  +90 (216) 3699050
info@vermeisterturkey.com - www.vermeisterturkey.com

Vermeister Rus 119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 12
Tелефон: +7 (499) 783-55-80
vermeister@vermeisterrus.ru - www.vermeisterrus.ru

Vermeister AT Sechshauserstrasse 79
1150 WIEN (AT) +43 660 777 2009
office@juri-parkett.at - www.vermeister.at

Vermeister China Co., Ltd 
L3A, HWC, Zhuguang Road, Qingpu District
Shanghai, China - Tel: +86  (0) 21-52832881
lzz@mrzmn.com - www.vermeister.cn - www.mrzmn.com

Vermeister Brasil
Av. Marques de São Vicente, 420 - Barra Funda - São Paulo/SP
Tel. +55 (11) 3667-0340
www.vermeisterbrasil.com.br
andre@ajkcasadoraspador.com.br
info@vermeisterbrasil.com.br


