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Inhoud



We luisteren nauwkeurig naar de vereisten 
van de klant om de meest geschikte formule te vinden 

en om de beste oplossingen aan te bieden.

Traditioneel dynamisch en innovatief, 
we zijn altijd op zoek naar nieuwe oplossingen om aan elke behoefte te voldoen.

Producten voor de voorbereiding van de ondervloeren
Versteviging en vochtscherm primers, hechting bevorderaar

Lijmen en sealers voor houten en veerkrachtige vloeren
Ms polymeer, epoxy-polyurethaan, polyurethaan, dispertie 

Afwerkingen voor houten vloeren
Self-Linking lak, 2-componenten lak, oliën 

Producten voor terrasplanken en WPC
Watergedragen middel en oliën voor buiten

Afwerkingen voor sportieve vloeren
Primers, laks en kleuren

Verzorging en onderhoud
Oplossingen voor houten vloeren, laminaat en PVC
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PLAY VIDEO
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Primers &
ondergronden

ROCKFLOOR F10
Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel met grote uitvlak capaciteit, korte droogtijd 
en snelle uitharding.

• Dikte in één laag tot 10mm
• Snelle uitharding en korte droogtijd
• Laag gehalte chroom
• Lange verwerkingstijd
• Geschikt voor vloerverwarming

PRIMER C4
Hechting bevorderaar op waterbasis  voor egaliseerproducten
Solvent vrij

Gebruiksklare 1 – component watergedragen hechtingprimer. Bevordert de hechting van 
egaliseermiddelen op elk type van ondergrond. Kan ook worden gebruikt als hechting 
bevorderaar tussen diverse lagen egalisatiemiddel.

• Reukloos
• Gebruiksklaar
• Bevordert de hechting van egaliseermiddelen
• Voor elke ondergrond
• Aanbevolen bij vloerverwarming

QUARZO PURO
Pure silicium korrel

Quarzo Puro is een zuiver en gedroogd zand met constante en gecontroleerde korrel 
grootte . Te gebruiken op primers om de adhesie van de lijm te verhogen. Geschikt voor 
MS polymeer lijmen. Kan ook gebruikt worden om synthetische mortel me aan te maken.
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NANO-FIX
1– Component water gedragen primer bestaande uit harsen
met nanometrische deeltjes | Solvent vrij

Bindt het stof en heeft een versterkende werking op absorberende ondergronden zoals 
cementdekvloeren, gips/kalk en anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en te gebruiken 
met elk type lijm.

• Stof bindend
• Versterkende werking op de ondergrond
• Aanbevolen bij vloerverwarming
• Geschikt voor elk type lijm

PRIMER PU100
PU primer, 1 – component solvent vrij

Primer op basis van PU harsen met lage viscositeit, zonder solventen en volledig reukloos.  
Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en je kan er een synthetische herstel-
mortel mee maken door te vermengen met kwartszand. Geschikt voor vloerverwarming. 
Om de Primer PU100 te verdunnen, gebruik de geur arme verdunner Diluente P100.

• Reukloos en anti – allergisch
• Gebruiksklaar
• Solvent vrij
• Kan worden gebruikt op alle absorberende ondergronden
• Geschikt voor vloerverwarming

Primers &
ondergronden
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ADEBLOK T19
Epoxy primer 2 – componenten solvent vrij

Primer 2 – componenten zonder solventen en reukloos. Kan als vochtscherm worden 
gebruikt (max 5% R.V.) en als hechting verbeteraar. Gemengd met zand kan het product 
worden gebruikt voor herstellingen aan de dekvloer, ook bij grotere dikte.

• Solventvrij en reukloos 
• Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden 
• Geschikt voor vloerverwarming

P.EP.P.
Hechting bevorderaar voor lijmen

Primer 1 – component, gebruiksklaar. Hij verbetert de hechting van epoxy en polyuretaan 
lijmen op bestaande ondergronden zoals tegelvloeren, terracotta, etc.

• Gebruiksklaar 
• Verbetert de hechting op tegelvloeren 
• Voor epoxy en polyuretaan lijmen 
• Hoog rendement

Primers &
ondergronden
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Lijmen

*Classificatie ISO 17178

lijmen
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TOVCOL MS EN TOVCOL MS START
Ms polymeerlijmen

Elastische hechting van meerlagen parket van elk format op elk ondervloer.

• Elastisch en sterk 
• Zonder isocyanaat en solventvrije 
• Geformuleerd met veilige ftalaten 
• Aanbevolen voor vloerverwarming
• Makkelijk smeerbaar

Lijmen

TOVCOL MS
Geschikt voor alle meerlagen parket en voor 
massief tot 200 mm breed.

TOVCOL MS START
Geschikt voor alle meerlagen parket en voor 
massief tot 140 mm breed.

PLAY VIDEO
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Lijmen

TOVCOL PU2C 
2 – componenten polyurethaan | Solvent vrij

Lijm 2 – componenten polyurethaan, reukloos en solvent vrij. Gebruikt voor het verlijmen 
van onbehandeld en fabrieks afgewerkte vloeren op elke ondergrond, inclusief 
vloerverwarming. Makkelijk te verwerken en na uitharding een sterke en elastische lijmver-
binding.

• Anti allergisch
• Lange verwerkingstijd
• Te gebruiken op elke ondergrond
• Hoge elasticiteit
• Aanbevolen voor personen gevoelig aan epoxy
• Zonder water en solventen

TOVCOL TP2C
Epoxy – polyurethaan lijm 2 – componenten 
Solvent vrij

Epoxy – polyurethaan lijm met hoogwaardige eigenschappen. Laat toe te lijmen op elke 
ondergrond. Bijzonder goede weerstand ook indien gebruikt in een dikke laag; daarom 
uitermate geschikt bij onregelmatige dekvloeren. Reukloze en solventvrije versie.

• Beide componenten makkelijk mengbaar
• Lange verwerkingstijd
• Snelle hechting
• Goede elasticiteit
• Geschikt voor elke ondergrond

TOVCOL S/R
Polyurethaan lijm, 2 – componenten voor kleine 
herstellingen | Solvent vrij

Polyurethaan lijm, 2 – componenten, met zéér snelle hechting voor herstellingen van elk 
type parket op elk type ondergrond. Laat toe bijna ogenblikkelijk de parket te schuren.

• Anti-alergisch 
• Vrij van water en solventen 
• Ogenblikkelijke hechting voor dringende herstellingen 
• Schuren mogelijk na minder dan 1 uur 
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TOVCOL TP5
Vinyllijm voor hout, zwevend parket en laminaatvloeren 
Solvent vrij

Watergedragen lijm zonder solventen voor de verlijming in tand en groef. Snelle hechting, 
na drogen volledig transparant en klasse D3 weerstand tegen water (norm DIN EN 204). 
Kan ook gebruikt worden om parket van klein formaat te verlijmen.

Lijmen
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Lijmen

TOVCOL PU2C 
2 – componenten polyurethaan | Solvent vrij

LVT LEVELLER
Gebruiksklare voegen vuller voor LVT

Gebruiksklare vulpasta voor het opvullen van voegen tussen tegelvloeren voor het plaatsen 
van LVT . makkelijk te schuren al na 2 uur, vult tot 2mm uit zonder extra dikte.

• Smeer voegen tot 2mm dicht zonder extra hoogte 
• Solvent vrij

Lijmen voor soepele vloerbekleding

TOVCOL MPL
Acrylaatlijm voor elk type soepele vloerbekleding

Solvent vrije acrylaatlijm voor soepele vloerbekleding op zuigende ondergronden binnen-
shuis. Universeel, voor zowel PVC, vinyl, rubber, kurk en tapijten.

• Zeer hoge aanvangskleefkracht 
• Voor absorberende ondergronden 
• Geschikt bij vloerverwarming 
• Ok voor verticale verlijming Reukloos
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TOVCOL LVT FIBRE
Vezel versterkte acrylaatlijm voor LVT

Tovcol LVT Fibre  is een solvent vrije vezel versterkte acrylaatlijm om LVT vloeren te 
verlijmen op elke absorberende ondergrond. Heeft een sterke en snelle lijmkracht is perfect 
dimensionaal stabiel en hecht zeer goed. Geen wachttijd voor het plaatsen van de vloer.

Lijmen

+

+

• Geen wachttijd 
• Zeer goede hechting 
• Perfect dimensionaal stabiel 
• Solvent vrij

TOVCOL TST
Druk gevoelige acrylaatlijm voor soepel vloerbekleding

Solventvrije acrylaatlijm voor verlijmen indoor van soepele vloerbekleding zoals textiel, 
PVC, linoleum op absorberende en niet absorberende ondergronden ook verticaal. Dankzij 
de blijvende kleefkracht kan de vloer worden verwijderd zonder schade.

• Blijvende kleefkracht 
• Absorberende en niet absorberende ondergronden 
• Ook voor verticaal verlijmen 
• Geschikt bij vloerverwarming

TOVCOL MS LVT
Eén component MS Polymeerlijm voor LVT

Eén component MS Polymeerlijm voor LVT, SPC, PVC, rubber en linoleum. Geschikt voor 
elk type ondergrond ook bij vloerverwarming. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte 
en statische en dynamische belasting. Perfect voor commerciële en industriële toepassin-
gen. Veilig voor de gebruiker : geen isocyanaten nog solventen.

• Bestand tegen vocht, water en hitte 
• Ook voor synthetisch gras in en outdoor 
• Solventvrij 
• Isocyanaatvrij
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Lijmen

TOVCOL MS LVT WALL
Eén component MS Polymeerlijm voor LVT op muren

Eén component MS Polymeerlijm voor het verlijmen van LVT en SPC op muren zonder 
uitlopen van de lijm of wegglijden van de vloerdelen. Geschikt voor absorberende en niet 
absorberende ondergronden en te gebruiken voor elk type soepele vloerbekleding en 
textiel backing. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte en statische en dynamische 
belasting. Kan gebruikt worden voor doucheruimtes. Perfect voor commerciële en 
industriële toepassingen.

• Geen uitloop of wegglijden 
• Geschikt voor doucheruimtes 
• Solventvrij 
• Isocyanaatvrij

TOVCLEAN
Vochtige doekjes om handen

Vochtige doekjes om handen en parket of andere oppervlaktes te reinigen. Door het vervaardigen uit niet gewe-
ven materiaal zijn de doekjes licht schurend aan één zijde en zacht aan de andere zijde. Ze zijn gedrenkt in een 
detergent oplossing waardoor ze elk type vuil wegnemen (vernis, lijm, ect) en de handen reinigen zonder water. 
Ook geschikt om lijmresten weg te nemen van fabriek afgewerkt parket.

Accessoires

PR88
Water oplosbare, barrière vormende crème

Water oplosbare, barrière vormende crème op glycerine basis. Beschermt de handen tegen vetten, verf, lijm en 
andere agressieve producten. Hoewel de huid kan blijven ademen verhindert de crème dat schadelijke substan-
ties in contact komen met de huid.

GETANDE TROFFELS

Type 5  10 mm tanden - 20 cm breed 
Type 6   8 mm tanden - 20 cm breed 
Type 2   3 mm tanden - 20 cm breed 
Type A2  1,4 mm tanden - 18 cm breed



Water gedragen 
afwerkingen.

Vernis &
Afwerkingen
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IDROSTUCCO RS/30
Watergedragen bindmiddel te mengen met schuurstof
Solvent vrij

Reukloos hars op basis van water met snelle droog tijd, te mengen met fijn schuurstof om 
scheurtjes, nagelgaatjes, knopen enz. op te stoppen in de parket.  Makkelijk te schuren en 
met root vulvermogen.

• Reukloos 
• Af te werken met alle water of solvent gedragen producten 
• Sneldrogend 
• Krimpt niet

LEGA STUCCO RS/A
Solvent gedragen bindmiddel
te mengen met het fijn schuurstof

Snel drogend solvent gedragen bindmiddel, te mengen met het fijne schuurstof voor het 
vullen van scheurtjes, nagelgaatjes, voegjes en knopen in de parket.

• Geurarm
• Hoge vul capaciteit
• Af te werken met alle water of solvent gedragen producten
• Sneldrogend
• Kan vlug nadien worden geschuurd

IDROFONDO H20
Grondlaag, 1 – component, water gedragen
Natuurlijk effect

Grondlaag op acryl basis, water gedragen, speciaal ontwikkeld om de kleur in het 
onbehandeld hout te behouden en een natuurlijk effect te verkrijgen. Zorgt voor een unifor-
me absorptie van het hout waardoor de volgende lagen vernis makkelijker worden aange-
bracht.

• Makkelijk in gebruik
• Sneldrogend
• Laat het hout naturel
• Makkelijk te schuren
• Af te werken met alle water gedragen vernissen

Vernis &
Afwerkingen
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FAST&FULL
Self-Linking water gedragen basis-lak 
Twee lagen systeem

Fast&Full is de Self-Linking water gedragen basis-lak met hoog vulvermogen te gebruiken 
op elke houtsoort. Perfect te polijsten na slechts 1 uur en af te werken met nog één laag 
Tover water gedragen vernis uit het 2 lagen systeem (Uniqua, Essenza, Lympha).

• Polijsten na 1 uur 
• Natuurlijk uitzicht 
• NEP, NMP vrij, zéér laag VOS gehalte

Vernis &
Afwerkingen

AFWERKEN 
IN 2 UUR!
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Vernis &
Afwerkingen

Self-Linking Systeem

Eén-component lak moleculen

Na verdamping van het water komen de moleculen 
dichter bij elkaar en vormt er zich een min of meer geslo-
ten film. De lak zal een doorsnee bescherming bieden.

Bij een twee-componenten lak versterkt het B-component de 
link tussen de moleculen en vult het de lege ruimtes op tussen 
de moleculen. De lak zal een hogere bescherming bieden.

Twee-component lak moleculen

Uniqua SQ lak moleculen Self-Linking Systeem

Wordt geactiveerd door verdamping van water

PLAY VIDEO

De verharder is in de lak

Jouw UNIQUA
OPLOSSING
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Vernis &
Afwerkingen

UNIQUA SQ : SUBLIEME EIGENSCHAPPEN

STERK

• Uitstekende mechanische bezit 
• 100% polyurethaan 
• Hoge weerstand tegen krassen, slijtage, zwarte schoenstreppen en huishoudelijke chemicaliën
• Langdurige bescherming in gebieden met veel verkeer

VEILIG

• Beantwoord aan de geldende norme betreffende de migratie van bepaalde gevaarlijke 
   substanties, volgens EN 71-3:2013
• NEP en NMP vrij, bevat geen isocyanaten, zeer laag VOS gehalte

EENVOUDIG IN GEBRUIK

• Klaar voor gebruik
• Makkelijk te gebruiken
• Hoeft niet te worden gemengd en heeft geen pot-life
• Kan voor toekomstige projecten opnieuw worden aangewend
• Gereedschappen kunnen eenvoudig worden gereinigd

UNIQUA SQ UNIQUA NATUR UNIQUA ANTISLIP
Extra-mat, Mat, Semi-glossy, Glossy Onzichtbare look | Extra-mat Antislip certificaat in R10 klasse 

volgens DIN 51130 norm | Mat

Uniqua SQ garandeert een maximale bescherming zonder toevoeging van een B-component. dit Deze bescherming wordt gevormd door 
het Self-Linking Systeem die geactiveerd wordt bij de verdamping van het water en op deze manier een sterkere verbinding vormt tussen 
de moleculen.

PRODUCTEN BEREIK

Transparante lakken – 2-laag systeem
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UNIQUA PAINT
Geschilderde dekkende look

Gekleurde lak op waterbasis geschikt voor zéér intensief gebruik. Uniqua Paint garandeert 
een duurzame bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken. Het kan worden toegepast 
op elke houtsoort met hetzelfde kleurresultaat.

• 2-laag systeem
• Makkelijk te gebruiken
• Het kan worden overgeverfd met een laag transparante Uniqua SQ of    Uniqua Antislip
• Uniforme resultaten op grote oppervlakken
• Voor lichte kleuren zoals wit, gebruik de watergedragen isolerende primer Antitannino
• Gemetalliseerde kleuren hebben een beschermlaag nodig met een transparante lak 
Uniqua SQ

Vernis &
Afwerkingen

148  Silk Grey

274  Silver

030  Beige

272  Gold

261  Dust Grey

259  White

277  Tra�c Grey

291  Light Blue

111  Red

260  Black

090  Agate Grey

319 Cast Iron

278  Andromeda

087  Anthracite

289  Squirrel Grey

266  Carrob

Kleurenkaart
102  Shadow Grey

268  Quarz grey

290  Copper
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UNIQUA AD+
Additief voor Uniqua SQ

Uniqua AD+ is het additief om toe te voegen bij de Uniqua SQ om de hechting op L’Olio 
100% + Linker, Tintoretto en Grand Fondo te garanderen , zodat je de Self-Linking lak ook 
kunt gebruiken in extreme omstandigheden.

Vernis &
Afwerkingen

FONDO ANTITANNINO
Eén-component watergedragen isolerende primer 

Antitannino is een watergedragen isolerende primer te gebruiken voor Uniqua Paint wit en 
lichtblauw en bij sterk tannine houdende houtsoorten. Zorgt ervoor dat de kleurafwerking 
kleurecht blijft. Wordt ook aangeraden bij renovaties alvorens kleur aan te brengen.

• Compulsory on woods rich of tannin or colouring substances 
• Low VOC
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IDROLAK DR97
Watergedragen 2 – componenten vernis 
Natuurlijk effect

Water gedragen 2 – componenten vernis; heeft een excellent dekkend vermogen en geeft 
een rijk en gevuld effect terwijl hij de kleur van het hout nauwelijks verandert. Zeer makkelijk 
aan te brengen, lange opentijd bij het verwerken en excellente chemische en fysische 
weerstand. Plus hij heeft goede antislip eigenschappen.

• Zeer makkelijk aan te brengen 
• Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast 
• Lange opentijd bij het verwerken 
• Zeker voor de gebruiker 
• Kan worden aangebracht met spuitpistool 
• Beschikbare versies: glanzend, satijn, mat en extra mat 

Vernis &
Afwerkingen

2 – COMPONENTEN 
VERNIS
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Vernis &
Afwerkingen

LYMPHA
Water gedragen 2 – componenten vernis
Natuurlijk effect

Water gedragen 2 – componenten vernis die het hout een natuurlijk aspect geeft zoals een 
geoliede vloer, ook als je eraan voelt. Bijzonder eenvoudig in gebruik en dringt diep in het 
hout. Daarom heeft hij een hoge slijtvastheid en biedt zeer goed weerstand aan slijtage en 
huishoudchemicaliën.

• Zeer makkelijk aan te brengen
• Er moet geen grondlaag gebruikt worden
• Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast
• Lange open tijd bij het verwerken
• Zeker voor de gebruiker
• Aspect open poriën en « ruw » aanvoelend
• Versie extra mat

ESSENZA
Water gedragen 2 – componenten vernis
Extra matte

Deze 2 componenten vernis is niet zichtbaar op lichte houtsoorten (zoals eiken) en is 
zonder grondlaag aan te brengen. De vernis brengt makkelijk en zonder overlappen aan 
geziener geen witte kleurstoffen werden gebruikt. Zeer hoge slijtvastheid en weerstand 
tegen vlekken en huishoudchemicaliën.

• Niet zichtbaar
• Geen grondlaag
• Extra mat
• Excellente weerstand tegen huishoudchemicaliën en zer slijtvast
• Lange opentijd
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FIRESTOP
Water gedragen 2 – componenten vernis
Brandvertragend

Brandvertragende 2 – componenten vernis voor houten vloeren, kan op de werf of 
industrieel aangebracht worden. Brandvertragende classificatie Cfl-s1 volgens de Europe-
se norm EN 13501-1 op alle houten oppervlaktes. Brandvertragend klasse 2 volgens de 
Italiaanse norm UNI 9796. Voor intens gebruikte ruimtes met hoog beloop, conform de 
norm EN 14904 voor sportvloeren.

• Zeer makkelijk aan te brengen
• Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën
• Aangewezen voor gebruik bij zeer intens belopen vloeren
• Brandvertragend classificatie Cfl-s1
• Brandvertragend volgens klasse 2 (Italiaanse norm)
• Zeker voor de gebruiker

Vernis &
Afwerkingen

ROL
Micro-fiber 8 mm

Accessoires
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Vernis &
Afwerkingen

L’OLIO 100%
Natuurlijke solventvrije 
High Solid olie

L’olio 100% is een afwerking gebaseerd op olie en natuurlijke was van plantaardige 
oorsprong. Is zonder solventen noch water en bevat 100% vaste stof waardoor een zeer 
hoog rendement wordt bekomen en je de vloer in één laag kan afwerken.

• 1 laag systeem
• VOS nul %
• Voor professioneel gebruik
• Zeer hoog rendement
• Natuurlijk mat en zacht oppervlak
• Beschikbaar in transparante en gekleurde versies

NATUURLIJKE
OLIEN
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OIL-LINKER
Linker voor natuurlijke oliën

• Het verhoogt de weerstand van L’Olio 100% tegen slijtage en vlekken
• Het bevordert de hechting van watergedragen lak
• Zorgt voor sneller drogen en uitharden van de olie

Vernis &
Afwerkingen

001 - Neutral 002 - White

256 - Milk 113 - Light Grey079 - Artic 022 - Grey 286 - Warm Grey 081 - Smoke

080 - Pearl 109 - Cappuccino108 - Tobacco 126 - Halifax 061 - Stone 107 - Fumé

016 - Light Walnut 020 - Wengé018 - Antique Walnut

Kleurenkaart
L’OLIO 100%
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Vernis &
Afwerkingen

BELLE EPOQUE
Watergedragen positieve beits voor hout

Belle Epoque kleurt uniform en foutloos ongeacht de oppervlakte. Deze eenvoudig te 
gebruiken beits garandeert een constant en herhaalbaar resultaat. Zelfs na uitdroging heb 
je steeds de mogelijkheid de beits nog bij te werken of te corrigeren. De kleurpigmenten 
verbinden zich met de cellulose van het hout waardoor je met de Belle Epoque een homo-
geen effect krijgt over de volledige oppervlakte. Op deze manier kan je eenvoudig een 
verouderde look creëren. Op de behandelde oppervlakte treed er geen filmvorming op 
zoals met een lak en ook de houtvezel wordt niet donker gekleurd zoals bij olie. Op deze 
manier wordt het natuurlijk design van het hout in een perfect evenwicht gebracht tussen 
kleur en materie. Belle Epoque is ook uiterst geschikt voor industriële afwerkingen en 
garandeert een stabiele en constante kleuring. Na een korte droogtijd kan je overlakken 
met UV-lak en Olie.

• Eenvoudig te verwerken en te reproduceren kleurensysteem
• Zorgeloos kleuren op de werf
• Stabiel, en altijd herhaalbaar kleureffect 
• Krasbestendig

KLEURSYSTEMEN
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B.E. MODULATOR
Verdunner voor Belle Epoque

B.E. Modulator vermindert de kleurintensiteit van de Belle Epoque-beits. Toegevoegd aan 
de geselecteerde kleur, maakt het lichtere tinten. Zodra de verdunningsverhouding is 
geselecteerd, is een eenvoudige maatbeker voldoende om gemakkelijk telkens dezelfde 
kleurschakeringen te verkrijgen.

Vernis &
Afwerkingen

KIT DESIGN MAKER
Stalendoos Belle Epoque & L'Olio 100%

264 - Chocolate297 - Burnt 138 - Ash 317 - Double Smoked 015 - Teak

166 - Caramel 262 - Ocher 271 - Sahara009 - Chestnut 135 - Dove

269 - Clay 239 - Green Grey 263 - Moss Grey270 - Tea Grey 242 - Antique Grey

Kleurenkaart
BELLE EPOQUE



Reinigen &
Onderhoud.

Reinigen &
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PULITO PARQUET
Neutrale zeep voor houten vloeren

Sterk geconcentreerde neutrale zeep speciaal voor frequent reinigen van parket. Dankzij 
haar neutrale pH en de was bestanddelen reinigt en hernieuwt ze het oppervlak van de 
parket zonder het hout aan te tasten.

Reinigen &
Onderhoud

DETEROIL
Natuurlijke zeep op basis van kokosolie
voor geoliede houten vloeren

Natuurlijke zeep op basis van kokosolie voor geoliede houten vloeren. Reinigt het hout, 
voedt en beschermt de olie behandeling. Beschikbaar ook in witte uitvoering.

NETTARDUE
Geconcentreerde detergent
Verwijderen van was

Geconcentreerde detergent met sterk ontvettende werking. Geschikt om bestaande 
gemetalliseerde of emulsie wassen te verwijderen van vinyl, PVC, rubber, linoleum en 
houten vloeren. In verdunde oplossing is het een ideaal middel om intensief te reinigen.

MYFLOOR CLEANER
Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor vloeren

Neutraal sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor het veelvuldig reinigen van elk opper-
vlak. Dankzij zijn uitstekende ontvettende eigenschappen, maakt het zeer goede resultaten 
mogelijk, zelfs op druk belopen plaatsen en ondergronden met veel vet en vuil.



31

Reinigen &
Onderhoud

LUX
Zelfboenende was voor parket

Emulsie van natuurlijke wassen, water gedragen. Hij laat matte en met gebruikssporen 
ontsierde vloeren terug herleven en geeft ze een extra beschermlaag. Product voor het 
onderhoud van verniste en geoliede vloeren (neutraal of gekleurd). Verkrijgbaar in matte 
uitvoering.

RINOVOIL
Onderhoudsolie

Gebruiksklare mengeling van olie en natuurlijke wassen voor een makkelijk onderhoud van 
transparant geoliede oppervlaktes zowel interieur en exterieur. Frist het vaal geworden 
hout op en herstelt slijtageverschijnselen.

GREY FREE
Vergrijsd effect verwijderen

Om het vergrijsde effect afkomstig van het inwerken van de uv-stralen en weersinvloeden 
te verwijderen en terug de originele houtkleur te bekomen, gebruik de ontgrijzer Grey Free.
middel om intensief te reinigen.

GREEN CLEANER
Verdunner voor het verdunnen van oliën en wassen

Geurloze alifatische verdunner met trage verdamping, specifiek voor het verdunnen van 
impregneeroliën en was en het reinigen van gereedschappen en machines die worden 
gebruikt met producten op oliebasis of olie-urethaan lakken.
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