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Uw verdeler :

WE ZETTEN ALLE VOORDELEN 
NOG EVEN IN DE VERF…

• Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, 

 PVC, hout, aluminium ...

• Kleur- en weersbestendig

• Bescherming van droge verffilm tegen 

 aantasting door schimmels

• Primer en afwerkingslaag in één

• Waterdampdoorlaatbaar

• Gemakkelijk aan te brengen

• Snelle droging, 

 overschilderbaar na 1 uur

• Tot 12 m²/l/laag

• Beschikbaar 

 in alle kleuren

Paracem® Universal

UNIVERSELE VERF VOOR BUITENWERKEN

CREËER EEN 
STRAKKE LOOK

Voor meer details, raadpleeg de technische fiche op 
www.mathyspaints.eu

PARACEM®

Al generaties lang klinkt de naam Paracem® bekend 
in de oren als het gaat om buitengevelverf. 

Mathys Paints breidt haar gamma verder uit met de 
Paracem® Universal, een matte universele gevelverf 
die zorgt voor een klassevolle uitstraling van uw 
gevel.

N.V. Martin Mathys S.A.
 +32 (0) 13 460 200
 info@mathyspaints.eu 

Rust-Oleum France S.A.S. 
 +33 (0) 1 30 40 00 44 
 info@rust-oleum.eu
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CREËER EEN UNIFORME LOOK

Of het nu bakstenen zijn, ramen, dakgoten, afvoer-
leidingen of eender welke ondergrond, Paracem® 
Universal hecht op alles en zorgt voor een prachtig 
uniforme look van de gevel. 

Deze verf is ook bijzonder kleur- en weerbestendig, 
waardoor de gevel er jarenlang optimaal zal uitzien.

Paracem® Universal bevat ook een specifiek additief 
dat de droge verffilm beschermt tegen schimmels. 
Weer een extra voordeel voor een langdurige be-
scherming.

ZELFPRIMEND 
EN ZONDER SCHUREN

Voor de meeste ondergronden heeft u geen apar-
te primer nodig. Paracem® Universal hecht zonder 
schuren. 

De eerste laag sluit de ondergrond af, de tweede 
laag vervolledigt het afsluitingsproces en zorgt voor 
bijkomende vochtbestendigheid en bescherming. 

Bovendien is Paracem® Universal waterdampdoor-
laatbaar en laat zo de gevel ademen. 

GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN 
EN SNELDROGEND

Paracem® Universal is bijzonder gemakkelijk aan te 
brengen en droogt snel. 

Na 1 uur kan u in vele gevallen, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, al aan de tweede laag be-
ginnen. Hierdoor wint u veel tijd en kan u sneller aan 
een volgende opdracht beginnen. 

Het hoge rendement (tot 12 m²/l/laag) is ook nog 
een bijkomende troef.

BESCHIKBAAR IN ALLE KLEUREN

Met het ColourShop® tintsysteem kan u Paracem® 

Universal in alle kleuren krijgen. 

Van heldere frisse kleuren tot donkere, warme 
tinten.

Een unieke eigenschap: wanneer de gevel nat 
wordt, zal de kleur niet verdonkeren. 


