BOONSTOPPELVERF

Buitenlakken

sinds 1890

Garantie Exqua d'Or
Hoogglans

Garantie Hoogglans SB

Garantie Zijdeglans SB

Accelor HG

Onderhoudsverf PU

• Hoge duurzaamheid
• Hoge glans
• Goede droging bij lage
temperaturen
• Waterdampdoorlatend
en elastisch

• Hoge duurzaamheid
• Snelle doordroging
• Kras- en slijtvast
• Waterdampdoorlatend
en elastisch

• Kleefvrij na 2 uur
• Overschilderbaar
na 6,5 uur
• Hoge glansgraad
• Waterdampdoorlatend
en elastisch

• Hoge duurzaamheid
• Goede droging vanaf 0C
• Kras- en slijtvast
• Waterdampdoorlatend
en elastisch

Garantie Interieur Lak
Hoogglans

Garantie Interieur Lak
Zijdeglans

Garantie Interieur Lak
Mat

Garantie Interieur
Grondverf

• Gemakkelijke verwerking
• Kras- en slijtvast
• Huidvetbestendig
• Goede hechting
• Elastisch

• Gemakkelijke verwerking
• Kras- en slijtvast
• Huidvetbestendig
• Niet vergelend
• Goede hechting
• Elastisch

• Gemakkelijke verwerking
• Kras- en slijtvast
• Huidvetbestendig
• Niet vergelend
• Goede hechting
• Elastisch

• Gemakkelijke verwerking
• Goede dekking
• Goede hechting
• Elastisch

Garantietex Isoleer

Garantietex Mat

Garantietex Acryl

• Isoleert rookaanslag,
roetaanslag, waterkringen
en dergelijke
• Zeer goede dekking
• Zeer lichte verwerking
• Geurarm

• Duurzaam
• Multifunctioneel.
• Zeer gemakkelijke
verwerking
• Oplosmiddelvrij

• Matte uitstraling
• Zeer gemakkelijk
te verwerken
• Waterdampdoorlatend

• Zeer hoge duurzaamheid
• Zeer hoge glans
• Lang glansbehoud
• Waterdampdoorlatend
en elastisch

Binnenlakken

De historische
uitstraling
van toen.

Beschermd
door de verf
van nu.

Muurverven
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Een historisch huis
beschermen en verfraaien.
Dit heeft u nodig.
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Waarom heeft
een historisch huis
extra bescherming
nodig?

Een historisch huis beschermen en verfraaiien. Dit heeft u nodig.

Boonstoppel
Boonstoppel-lakken zijn
waterdampdoorlatend
en elastisch.
Hierdoor wordt het
krimp- en zwelgedrag
van het hout beter
opgevangen.

Vergelijkbaar
premium merk
Er ontstaan scheurtjes
in de laklaag.

Vochtplekken op muren of plafonds?
Boonstoppel Garantietex Isoleer lost het op.

Een historisch huis heeft charme: originele
details, klassiek stucwerk, mooi gefreesde
paneeldeuren, lambrisering … Vaak zijn het
houtwerk en het pleisterwerk meer dan
100 jaar oud. Zo’n lange geschiedenis vraagt
wel extra zorg. Zeker als het op schilderwerk
aankomt.
Slechte ventilatie en enkele beglazing
kunnen het krimp- en zwelgedrag van
houtwerk beïnvloeden. Meerdere verflagen
kunnen zorgen voor hechtingsproblemen.
En geschilderde muren hebben soms
waterkringen en rookaanslag. Kortom, extra
aandacht is een vereiste.
Boonstoppel-verven zijn technisch
hoogwaardige verven die zijn afgestemd op
de eisen die historische huizen stellen aan
schilderwerk. Ze zijn ontwikkeld om verleden
te beschermen en te verfraaien.

Traditionele
Hollandse kleuren
laten de geschiedenis
schitteren.

Schilderwerk
na enkele jaren

Buitenlakken.
Ultieme bescherming
en verfraaiing.
De buitenlakken van Boonstoppel zijn
waterdampdoorlatend en elastisch. De
laklaag beweegt dus mee met de werking
van het hout. Dat voorkomt scheurtjes.
Bovendien verfraaien Boonstoppel-lakken
als geen andere lak. Ze zijn bekend om hun
traditionele hoge bolle glans en lange glansen kleurbehoud. Verder zijn de lakken uiterst
prettig verwerkbaar.

Al deze eigenschappen komen tot
stand dankzij het gebruik van unieke
bindmiddelcombinaties. Zo is het bindmiddel
van de Exqua d’Or, Hoogglans SB en de
Zijdeglans SB gemodificeerd met siliconen.
Accellor HG heeft vergelijkbare
eigenschappen en blinkt uit door een zeer
snelle droging. Dit is bijzonder praktisch,
omdat u ramen en deuren eerder kunt sluiten.
Onderhoudsverf PU is een vierseizoenenverf
die ook bij lagere temperaturen heel goed
toepasbaar is.

Binnenlakken.
Op waterbasis en slijtvast.

Niets brengt historie zo intens tot leven als
kleur. Voor Boonstoppel was dit reden om
onderzoek te doen naar Nederlands historische
kleurenpracht. Dat heeft geresulteerd in een
palet van 86 traditionele Hollandse kleuren
waarmee u uw huis in authentieke staat kunt
brengen. Iedere streek heeft zijn eigen kleuren en
kleurcombinaties. Bij uw verfspeciaalzaak kunt u
met de Boonstoppel Stad- en Streekwaaier heel
precies inzoomen op uw regio of stad.

Muurverven.
Authentiek en duurzaam.
Binnenmuren en plafonds kunnen
soms last hebben van vochtplekken.
Dat probleem lost u op door eerst de
lekkage te verhelpen en vervolgens de
gedroogde vochtplekken te isoleren met
Garantietex Isoleer. Garantietex Isoleer is
ook de oplossing voor doorslaggevoelige
verontreinigingen, zoals rook- en
roetaanslag. De Garantietex-muurverven,
zoals Garantietex Acryl of Garantietex
Mat zorgen voor een authentieke matte
uitstraling.

Boonstoppel heeft
een rijke historie die
teruggaat tot 1890.

Binnen gelden andere wetten. Uiteraard
zoekt u lakken die elastisch zijn en
uitstekend hechten. Maar bovenal moeten ze
watergedragen zijn en nagenoeg reukloos,
zodat het binnenklimaat niet wordt belast.
En u verwacht een prachtige vloei en een
schitterende glans.
De polyurethaan-alkyd- en polyurethaanacrylaatbindmiddelen, verzekeren u van al
deze eigenschappen. Ze zorgen er bovendien
voor dat Boonstoppel-lakken krasvast én
huidvetbestendig zijn. Dat alles zorgt voor
een lange levensduur.

Boonstoppel lakken zijn
waterdampdoorlatend
en elastisch.
De laklaag beweegt
mee met de werking
van het hout.
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