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Uw verdeler :

WATERGEDRAGEN LAKKEN:
BETER VOOR HET MILIEU 
EN DE GEZONDHEID.

Deze watergedragen Fassicryl-lakken hebben een 
laag gehalte aan VOS (Vluchtig Organische Stoffen). 
Dat zijn koolwaterstofverbindingen die makkelijk 
verdampen. VOS worden in verband gebracht 
met een aantal milieuproblemen en ze kunnen ook 
schadelijke effecten hebben op de gezondheid (bv 
ademhalingsproblemen). Dankzij het laag gehalte 
aan VOS zijn deze lakken minder schadelijk voor het 
milieu en voor de gezondheid van de schilder.

Het Fassicryl assortiment

TIJDLOZE AFWERKING IN ‘NO TIME’

Raadpleeg onze technische fiche op www.mathyspaints.eu 
voor meer info en reinigingstips.
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FASSICRYL SEALING PRIMER

• Isolerende primer 
• Dekt bloedende knoesten en 

harsstrepen af
• Uitstekende hechting
• Beschikbaar in wit  

en lichte kleuren
• 1 – 2,5L

FASSICRYL PRIMER

• Uitstekende hechting 
• Perfecte vloei
• Goede dekking
• Makkelijk verwerkbaar
• Beschikbaar in alle kleuren
• 1 – 2,5L

WAAROM EEN PRIMER?

Het is aangewezen om altijd een primer te gebruiken, 
omdat je een uniform oppervlak krijgt dat de beste 
basis vormt voor een optimale prestatie van het 
verfsysteem (primer en lak). De belangrijkste voordelen 
van een primer zijn om een optimale hechting te 
garanderen. Wij adviseren het gebruik Fassicryl 
Primer of Fassicryl Sealing Primer in combinatie met 
de Fassicryl lakken.



SKIN GREASE
RESISTANT

SKIN GREASE
RESISTANT

HUIDVETRESISTENT

De droge verffilm vormt dankzij de speciale 
bindmiddelcombinaties een harde en ondoordringbare 
deklaag. Huidvet en ander vuil maakt dus geen kans 
om de verffilm binnen te dringen, waardoor uw 
lakwerk langdurig beschermd blijft tegen slijtage. 
Dankzij de harde deklaag zijn deze lakken bovendien 
krasvast en goed reinigbaar.

SKIN GREASE
RESISTANT

HET FASSICRYL ASSORTIMENT:  
WATERGEDRAGEN LAKKEN  
VAN TOPKWALITEIT!

Mathys® breidt zijn gamma houtproducten uit met 
watergedragen lakken op basis van polyurethaan-
acrylaat. Deze polyurethaan-acrylaat deklaag vormt 
een harde film na droging. Het voordeel van dit 
type lakken is dat ze huidvetresistent zijn, krasvast 
en goed reinigbaar. Voor een nog snellere en nog 
strakkere afwerking hebben we ook twee verspuitbare 
lakken ontwikkeld, beschikbaar in satijn én mat! De 
verspuitbare lakken kunnen bovendien ook met een 
borstel aangebracht en bijgewerkt worden.

BORSTEL/ROLLER OF TOCH 
VERSPUITEN?

Het belangrijkste voordeel van het verspuiten 
van lakken is dat er een hogere laagdikte wordt 
aangebracht. Dit betekent een mooie tijdswinst, omdat 
je minder lagen moet aanbrengen. Bovendien zijn er 
geen aanzetten of banen zichtbaar wanneer je verf 
verspuit. Moeilijk bereikbare plaatsen zijn in ‘no time’ 
voorzien van een laagje verf.

FASSICRYL SATIN & MATT SPRAY

• Verspuitbaar (airless en airmix)
• Hoge laagdikte, dekkend in één laag
• Egale eindafwerking
• Huidvetresistent
• Beschikbaar in wit en lichte kleuren
• 2,5L

FASSICRYL SATIN & MATT

• Huidvetresistent
• Krasvast en goed reinigbaar
• Uitstekende vloei
• Goed kleur- en glansbehoud
• Beschikbaar in alle kleuren
• 1 – 2,5L


