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Martin Mathys

Martin Mathys®

Pionier in innovaties

Martin Mathys, oprichter van de firma Mathys®, plaatste vanaf 
het prille begin in 1845 de toon voor eminente kwaliteit. Die be-
wuste keuze zijn wij sedertdien trouw gebleven. Zo is Mathys® 
uitgegroeid tot een belangrijke producent van verven en water-
dichtingsproducten. Vanuit een immense ervaring en know-how 
is Mathys® al vele jaren een alom gewaardeerd ‘problem solver’: 
voor de meest complexe problemen worden realiseerbare en duur-
zame oplos singen aangereikt in steeds groeiende internationale 
afzetmarkten.

Het productengamma omhelst voornamelijk gespecialiseerde kwa-
liteitsproducten voor het oplossen van moeilijke en delicate proble-
men op het vlak van vochtwering en decoratie.
Stuk voor stuk gewaardeerde producten die heel efficiënt inzet-
baar zijn bij de verfraaiing en bescherming van privéwoningen 
of industriële bouwprojecten. Producten die ook uitmunten door 
hun milieuvriendelijk karakter. Ze zijn het resultaat van continue 
research en ontwikkeling in eigen labo’s.

Martin Mathys® N.V. maakt sinds 1992 deel uit van de Ameri-
kaanse holding RPM® wat een garantie inhoudt voor verdere uit-
breiding en ontwikkeling van zowel producten als markten en dit 
zonder de klanten van het eerste uur uit het oog te verliezen....
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Rust-Oleum®

Van vis naar verf
De Schotse zeekapitein Robert Fergusson 
merkte dat het dek van zijn schip geen roest 
vertoonde op plaatsen waar visolie werd ge-
morst. Dankzij deze ontdekking ontwikkelde 
de kapitein de eerste roestwerende verf op 
visoliebasis. In 1921 vervolmaakte hij een verf 
die roest tegengaat en op één nacht droog is, 
zonder onaangename geuren. RUST-OLEUM® 
Corporation was geboren. In Europa is Rust-
Oleum® gericht op de ontwikkeling, productie 
en verkoop van industriële verven en coatings 
voor professionele eindgebruikers. 

Rust-Oleum® Mathys®

Best solutions in paints and coatings
Mathys® en Rust-Oleum® bieden samen ruim 
250 jaar aan verfervaring. De bundeling van 
hun kennis, kunde en ervaring genereert nog 
meer mogelijkheden, nieuwe oplossingen en 
trendzettende innovaties. De nauwe samen-
werking van de productiecentra in Zelem (B) 
en Roosendaal (NL) waarborgen de continuï-
teit van leveringen. De capaciteit van de pro-
ductontwikkeling is tevens hierdoor zeer groot. 
De locaties voldoen uiteraard aan alle wet- en 
regelgevingen op gebied van Milieu en Vei-
ligheid en investeren voortdurend om aan de 
hoogste eisen te kunnen blijven voldoen.

RPM®

RPM® International Inc. is een internationale 
holding met dochterondernemingen die hoog-
waardige coatings, dichtingsmiddelen en 
gespecialiseerde chemicaliën produceren en 
verkopen. Die zijn vooral bedoeld voor on-
derhouds- en verbeteringsdoeleinden. In 2011 
bedroeg de omzet $ 3,38 miljard, waarvan 
43 procent wereldwijd en de resterende 57 
procent voornamelijk in de Verenigde Staten 
van Amerika werd gehaald. RPM® telt zo’n 
9.000 werknemers in 78 vestigingen, ver-
spreid over 18 landen. 
De  producten worden verkocht in zowat 150 
landen waaronder tevens hierna volgende be-
langrijke merken:

Timberex®

De beste natuurlijke bescherming voor hout
Timberex® International vindt zijn oorsprong 
in het zuidoosten van Engeland en produceert 
al sinds 1927 milieuvriendelijke en duurzame 
oliën voor vloeren, aanrechtbladen, vlonders, 
meubels en creatieve toepassingen. Timberex® 
heeft als doelstelling hun klanten de allerbeste 
bescherming voor hout te bieden.  Timberex® 
is ISO 9001- en BSEN71-gecertificeerd en de 
oliën zijn allemaal gemaakt van natuurlijke, 
hernieuwbare grondstoffen en voldoen aan de 
meest recente internationale gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften. Ze voldoen allemaal 
aan VOC 2010 en zijn EN71-3-gecertificeerd 
(veiligheid van voeding en speelgoed).

Zinsser®

Innovatie, kwaliteit en probleemoplossend zijn 
de grondslagen en principes van Zinsser® en 
hieraan blijft het merk sinds 1849 trouw. Met 
de introductie in de beginjaren 1800 van de 
schellak harsen in hun primers konden zij met 
succes de strijd aangaan tegen vlekken, vocht 
en dergelijke. Zinsser® werd een begrip als 
bestrijdingsmiddel tegen deze ongemakken in 
de professionele schildersmarkt. De Zinsser® 
producten worden allemaal geproduceerd in 
IS0 9001 gecertificieerde productie-sites in 
Europa.
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PICTOGRAMMEN & LOGO'S

PICTOGRAMMEN

 Binnen/Buiten/Binnen & buitengebruik

  Watergedragen

  Solventgedragen

  Verbruik l-kg/m2

+20°

   Droogtijd

  Overschilderbaar na

  Applicatie

  Aanbevolen temperatuur

LOGO’S
 Ecolabel

 Eco-Nature gamma

Wet Grenelle classificatie (Frankrijk) 
Emissies in de binnenlucht. 
De Franse wetgeving op de vermindering van de uitstoot in de 
binnenlucht vereist, in aanvulling op de Europese VOC richtlijn, 
een etikettering van verfproducten met vermelding van hun uit-
stoot van vluchtige stoffen. Er zijn vier klassen (A +, A, B, C), 
Klasse A + geeft de laagste emissies.

Eenvoudige pictogrammen op onze verpakkingen
Via pictogrammen geven we de belangrijkste producteigenschappen weer.

Onze ColourShop® kleurenmengmachine biedt 
een snelle en accurate kleurenservice, kijk op 
www.mathyspaints.eu voor uw dichtstbijzijnde 
verfgroothandelaar.

De voordelen voor u :
• Speciale kleuren verkrijgbaar, klaar terwijl u wacht
• Meer dan 30 productlijnen die alle applicatie-

gebieden afdekken
• Producten op waterbasis, oplosmiddelhoudende 

en oplosmiddelvrije zijn aankleurbaar
• Snelle reactie op klantspecifieke kleuraanvragen
• Professionele technische ondersteuning
• Zeer accuraat

Alle aankleurbare producten in onze catalogus zijn aan-
gegeven met het ColourShop® logo.

Zoekt u een Mathys®-verdeelpunt in uw buurt ? 
Kijk snel op www.mathyspaints.eu ! 
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BINNENMUREN & PLAFONDS
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Surf naar 
www.mathyspaints.eu 

voor meer informatie
& download onze 

Binnenmuren Productgids 

Bescherming - Renovatie - Decoratie
Mathys® biedt u sinds jaar en dag een compleet gamma professionele 
interieurverven, aangepast aan elke type afwerking of ondergrond.

Juiste afwerking voor een mooi resultaat
Of het nu om een eigentijds, stijlvol klassiek of strak modern interieur 
gaat, Mathys® heeft steeds de juiste producten in huis. Professionele 
producten die zorgen voor een perfecte afwerking van alle binnen-
muren en plafonds. De combinatie van een goede voorbereiding van 
de ondergrond en de juiste afwerking zorgen altijd voor het mooiste 
resultaat!

Mathys® engageert zich voor een betere gezondheid en een beter 
milieu 
Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest 
men voor een harmonisch samengaan van de 3 P’s: Planet, People en 
Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duur-
zame samenleving.
Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig 
mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom 
goedgekeurd door de natuur.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Binnenm
uren

PRODUCTGIDS

BESCHERMING

RENOVATIE

DECORATIE

M0035_INT_WALL_PRODUCTGUIDE.indd   1

18/09/12   11:50



+5°24h
1-3kg/m2

5kg
15kg

125cc
310ml

310ml

5kg
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VOORBEREIDING
Goed begonnen is half gewonnen !
Het mooiste resultaat in afwerking bekom je door een juiste voorbehandeling van de on-
dergrond. Het is belangrijk dat beschadigde, onregelmatige ondergronden gereinigd en 
gerepareerd worden of dat sterk zuigende muren en plafonds voorzien worden van de 
juiste primers. Daarna kan de afwerkingslaag aangebracht worden.

PEGACRETE® 
Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken 
• Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- & pleisterwerk e.d.
• In poedervorm, slechts water toevoegen
• Snelle uitharding
• Goede mechanische sterkte
• 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen

ELASTOFILL®

Elastische, overschilderbare voegpasta
• Multi-gebruik : afkitten - opvullen - fixeren - lijmen - afdichten
• Universeel overschilderbaar
• Blijvend elastisch
• Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen
• Waterdicht - zeer goede hechting

PLASTOPAN LATEX 
Watergedragen extra witte latexplamuur 
• Elastisch en buigzaam
• Makkelijk uit te strijken
• Goed schuurbaar

ELASTOPRO 
Acrylaatkit van schilderskwaliteit
• Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
• Snel overschilderbaar
• Binnengebruik
• Uitstekende hechting
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1kg
5kg3h +5°

+20°

1,8Kg/m2 24h

1l

100 pcs/
dispenser

Surf naar www.mathyspaints.eu en zoek je 
dichtstbijzijnd Mathys®-verdeelpunt 

PEGAFLEX® 
Egalisatieplamuur 
• Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
• Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden 
 en de meeste verftypes
• Neemt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, 
 waardoor doffe vlekken vermeden worden

MULTI CLEANER 
Universele reiniger en ontvetter
• Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
• Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
• Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
• Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk

UNIVERSAL WIPES 
Verwijder snel en gebruiksvriendelijk vlekken of restjes verf en colorants
• Universeel toepasbaar op niet-poreuze ondergronden
• Geschikt voor gebruik binnen



PRIMER

+5°

+20°

8-10m2/L 8h1h

PRIMER

1,5h +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h

PRIMER

5-6m2/kg 2h 6h +5°

30’ +5°

+20°

10m2/L 1h

15’ +5°

+20°

10m2/L 45’

PRIMER

1l
5l

PRIMER

4l

5kg

1l
5l

10l

1l
5l

10l
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PEGAPRIM® XPRESS 
Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer 
•  Sluit poreuze ondergronden af
•  Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
•  Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
•  Al overschilderbaar na 1 uur

PARACEM® DECO NATURE 
Watergedragen impregnatieprimer 
• Ecolabel
• Groot fixerend vermogen
• Toepasbaar op de meeste ondergronden
• Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco Nature gamma

CACHEMIRE SABLE PRIMER 
Acrylaat impregnatieprimer 
• Grondlaag voor Cachemire Sable op poreuze minerale ondergronden
• Regelt de zuigkracht van de ondergrond - zeer goed dekkend
• Geurarm
• Onverdund gebruiken

CACHEMIRE BETON PRIMER 
Hechtprimer met fijne korrelige structuur 
• Grondlaag voor Cachemire Beton
• Goede hechting en zeer goed dekkend
• Geurarm, ademend, sneldrogend
• Aankleurbaar in dezelfde kleur als eindlaag - onverdund gebruiken

PEGAPRIM® ISOFIX 
Ultiem isoleermiddel tegen vlekken
•  Voor algemeen gebruik binnen & lokale vlekken buiten
•  Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
•  Dekt bloedende knoesten & harsstrepen af
•  Sluit dieren-, rook- en schimmelgeuren in

PRIMERS
Mathys® heeft een ruim assortiment uitstekende primers om de ondergronden met de nodige 
zorg te kunnen voorbereiden.



1l
3,75l

10l

1l
2,5l
10l

1l
3,75l

10l

PRIMER

PRIMER

PRIMER

1l
5l30’ +5°

+20°

3-10m2/L 1h

1h +5°

+20°

5-15m2/L 2-4h

0,75l
4l

18l

PRIMER

1,5h +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h

1l
4l

10l

PRIMER
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1l
5l40’ +5°

+20°

7-10m2/L 3h

ZINSSER® BIN 
Best presterende hechtprimer en vlekkenisolator 
•  Voor algemeen gebruik binnen en het isoleren van lokale vlekken buiten
•  Houdt geuren permanent tegen
•  Uitstekende isolator van vlekken
•  Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
•  Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
•  Droogt bliksemsnel - overschilderbaar na 45 minuten

ZINSSER® 1-2-3 
Primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen 
• Voor gebruik binnen en buiten
• Sluit poreuze ondergronden af
• Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
• Isoleert vlekken, graffiti en looizuurvlekken
• Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
• Droog in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur

ZINSSER® 1-2-3 PLUS 
Één primer, alle projecten 
• Voor alle projecten - binnen & buiten
• Hecht op bijna elke ondergrond zonder opschuren
• Isoleert alle vlekken (zelfs watervlekken), nicotine, e.a.
• Fixeert poederende oppervlakken en sluit poreuze ondergronden af
• Droog in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur

PORISOL® 
Poriënvuller 
• Impregneer- en isoleermiddel
• Fixerend
• Geurarm

PEGAFIX UNIVERSAL 
Kleurloze impregnatieprimer 
• Kleurloze impregnatieprimer
• Groot fixerend vermogen
• Toepasbaar op diverse licht krijtende en poreuze ondergronden

PARACEM® DECO 
Absorptieregulerende en goed dekkende primer
• Verstevigt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
• Neutraliseert absorptieverschillen - zeer goed dekkend
• Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
• Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco gamma

PEGAPRIM® SANITOP 
Primer & toplaag in één 
• Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
• Hoogwaardige satijnmatte afwerking voor binnen & buiten
•  Uitstekende hechting
•  Ideaal voor vochtige ruimtes
•  Sneldrogend



1l
4l

10l

1l
4l

10l

1l
2,5l
10l

1h +5°

+20°

7-9m2/L 2h

1h +5°

+20°

6-10m2/L 2h

1h +5°

+20°

7-10m2/L 2h

1l
4l

10l30’ +5°

+20°

7-10m2/L 1h

13

MATT

SEMI-MATT • SOFT

SATIN

MATT
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PARACEM® DECO  
Hoogwaardige semi-matte binnenmuurverf 
• Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
• Uitmuntende vloei
• Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
• Gesloten filmstructuur - afwasbaar

PARACEM® DECO  
Hoogwaardige satijnglans binnenmuurverf 
• Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
• Uitmuntende vloei
• Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
• Gesloten filmstructuur - afwasbaar

PARACEM® DECO PRESTIGE  
Extra matte aanzetvrije binnenmuurverf 
• Langere open tijd - goed afwasbaar
• Verbergt imperfecties - aankleurbaar
• Ideaal voor oppervlakken met strijklicht
• Zeer goede vloei- en dekkracht

AFWERKING
Met onze duurzame kwaliteitsverven kan u erop vertrouwen dat het decoratieve eind-
resultaat aan uw hoogste verwachtingen zal voldoen. Ieder voorgesteld product heeft zijn 
specifieke eigenschappen en de meeste verven zijn aankleurbaar met onze ColourShop® 
kleurenmengmachine. De ideale decoratieve afwerking voor uw binnenmuren en plafonds. 

PARACEM® DECO  
Hoogwaardige matte binnenmuurverf 
• Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
• Uitmuntende vloei
• Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
• Goede mechanische weerstand tegen opwrijven - spatvrij



1l
5l

10l

1l
5l

10l

1l
5l

10l

1l
4l

10l

+5°

+20°

8-10m2/L 6-8h1h

+5°

+20°

6-8m2/L 4h2h

+5°

+20°

7-10m2/L 4-8h1h

+5°

+20°

10-12m2/L 6-8h1h
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MATT

SEMI-MATT

SATIN

PARACEM® DECO PLAFOND 
Superdekkende extra matte plafondverf
• Verbergt oneffenheden door mat uitzicht
• Eén-laag dekkend
• Lange open tijd - geen neiging tot aanzetten
• Toepasbaar op meeste ondergronden

PARACEM® DECO NATURE  
Matte Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds 
• Goede vloei
• Egaal mat aspect
• Zeer goed dekkend
• Geen neiging tot aanzetten

PARACEM® DECO NATURE  
Semi-Matte Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds 
• Goede vloei - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
• Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
• Egaal satijnmat aspect
• Gesloten filmstructuur - afwasbaar

PARACEM® DECO NATURE  
Satijnglanzende Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds 
• Goede vloei - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
• Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
• Egaal satijnglansaspect
• Gesloten filmstructuur - afwasbaar



1l
5l

1l
5l

0,5l
1l

1kg
5kg

1l
4l

3h

3h

4h +5°

+20°

8m2/kg 24h

30’ +5°

+20°

12m2/L 4h

MATT

SEMI-MATT

MATT

MATT

5kg
10kg1m2/kg 24h +10°
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CACHEMIRE MAT VELOURS 
Zijdematte acrylaatverf 
• Creëert door zijn subtiele glans een ongeëvenaarde dimensie
• Afwasbaar
• Perfect dekkend
• Uitmuntende kwaliteit

CACHEMIRE MAT INTENSE 
Extra matte acrylaatverf 
• Verbergt oneffenheden en neemt reflectie weg
• Duurzaam
• Perfect dekkend
• Geeft een zachte uitstraling

CACHEMIRE LAQUE MATE 
Hoogwaardige matte watergedragen lakverf 
• Subtiele, verrassende matte afwerking
• Uitstekende vloei
• Geurarm
• Sneldrogend

CACHEMIRE SABLE BASE 
Decoratieve zandstructuurverf 
• Fluweelmatte binnenmuurverf met fijne zandstructuur
• Creëert een decoratief zandeffect
• Verbergt kleine oneffenheden door een fijne getextureerde laag 

CACHEMIRE SABLE FINISH 
Acrylaatvernis 
• Afwerking voor cachemire Sable
• Hoge mechanische weerstand
• Maakt de basisverf afwasbaar en krasvast
• Watergedragen

CACHEMIRE BETON BASE 
Decoratieve pleister voor een betonlook 
• Spatvrij
• Zeer goed dekkend
• Geurarm - makkelijk op te schuren 
• Snelle verwerking



15l

1l
5l

15l

1l
5l

15l

MATT

SOFT

SATIN

1kg
4kg

0,5l

1kg

10-13m2/kg 1h 1-3h +10°

10-13m2/kg 1h 1-3h +10°

10-13m2/kg 24h +5°

10-13m2/kg 24h +5°

1h8-12L/m2 4h

+10°

+20°

7-10m2/L 1h 4h

1h +5°

+20°

7-12m2/L 3h
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GARNIDECO PREMIUM 
Zeer goed vullende matte acrylaatverf 
• Sneldrogend
• Uitstekende vloei, gemakkelijk en snel aan te brengen
• Zeer goed dekkend - geen aanzetten
• Afwasbaar

GARNIDECO PREMIUM 
Zeer goed vullende satijnmatte acrylaatverf 
• Zeer goed dekkend – geen aanzetten
• Strakke vloei
• Goede mechanische weerstand tegen opwrijven
• Afwasbaar

GARNIDECO PREMIUM 
Zeer goed vullende gesatineerde acrylaatverf 
• Zeer goed vullend vermogen, aangepaste tixotropie 
• Geeft een licht gestructureerd aspect
• Toepasbaar op de meeste ondergronden, ook op glasvezel
• Afwasbaar

CACHEMIRE BETON FINISH 
Acrylaat gel-vernis 
• Afwerking voor cachemire Beton
• Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
• Transparant - niet vergelend - egaal aspect
• Afwasbaar

CACHEMIRE METALLIC 
Watergedragen metaal look 
• Heldere, warme en metaalglanzende afwerking
• Ideaal voor kleine oppervlakken, accentmuren of accessoires
• Verkrijgbaar in Antiek goud - Zilver - Brons
• Geeft een vleugje glans

CACHEMIRE METALLIC FINISH 
Acrylaat gel-vernis met metaaldeeltjes
• Weerspiegelt het licht en geeft een rijk glanzende metallic afwerking
• Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
• Transparant met metaal/alu deeltjes - makkelijk aan te brengen
• Geurarm



4l
10l
20l

1l
4l

10l

500 ml

1l
4l

10l

4l
10l

1h +5°

+20°

8-10m2/L 4h

30’ +5°

+20°

6-8m2/L 3h

3h +5°

+20°

9-12m2/L 4h

5’ +5°

+20°

2,1 m2 30’

+5°5-15m2/L 24h

MATT

MATT

MATT

MATT

MATT
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PEGATEX® 
Latexverf voor binnen & buiten 
• Uniform mat aspect
• Zeer goed afwasbaar
• Makkelijk aan te brengen
• Hoge dekkracht

FAIRTEX® 
Matte acrylverf - budgetvriendelijk 
• Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
• Egaal mat uitzicht zonder aanzetten - hoge witheidsgraad
• Dekt in 2 lagen allerhande poreuze & niet poreuze ondergronden
• Reukarm

PEGAMAT® RL ISOLE 
Reukarme solventgedragen renovatieverf 
• Ideaal voor het renoveren van vochtvlekken
• Isoleert rook-, roet-, nicotine-, vochtvlekken en vele kleurstoffen
• Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
• Decoratief mat wit aspect

PEGAMAT® RL ISOLE 
Spanningsarme isolerende renovatieverf 
• Permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet- en roestvlekken, 
 grafitti, vochtplekken en talrijke kleurstoffen
• Voor binnenmuren & plafonds
• Kan aangebracht worden op pleister, cement, hout, beton, behang & isolatiewanden 

PEGAMAT® AQUA ISOLE
Watergedragen renovatieverf 
• Ideaal voor plafonds
• Isoleert rook-, nicotine-, oude vochtvlekken en kleurstoffen
• Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
• Decoratief mat aspect



0.75l
4l

1l
5l

10l

30’ +5°

+20°

14m2/L 4h

2h +5°

+20°

1,5-3m2/L 24h
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SATIN

MATT

1l
4l+5°5-15m2/L 24h

40’ +5°

+20°

7-10m2/L 3h
1l
5l

3,75l
10l

1l
3,75l

10l

1l
3,75l

10l

ZINSSER® PERMA-WHITE MATT 
Matte interieurverf voor het verfraaien van vochtige ruimtes 
• Primer en toplaag in één
• Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
• Duurzaam en afwasbaar
• Watergedragen, geurarm
• Aankleurbaar in pasteltinten
• Ideaal voor vochtige ruimtes

ZINSSER® PERMA-WHITE SATIN 
Satijnglanzende interieurverf voor het verfraaien van vochtige ruimtes 
• Primer en toplaag in één
• Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
• Duurzaam en afwasbaar
• Watergedragen, geurarm
• Aankleurbaar in pasteltinten
• Ideaal voor vochtige ruimtes

DIVALO 
Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven 
• Niet vergelend
• Egaal zijdemat uitzicht
• Afwasbaar
• Hoge mechanische weerstand

ZINSSER® WATERTITE 
Vochtwerende solventgedragen verf, geurarm 
• Houdt het vocht buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
• Bestand tegen een waterdruk van 0,7 kg/cm2
• Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte oppervlakken
• Voor gebruik binnen en buiten
• Ideaal voor kelders

DURBOCEM® 
Solventgedragen vochtwerende verf op basis van geplastificeerde acrylaathars
• Beschermt nieuwe muren tegen vochtschade - ideaal voor de kelder
• Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond en met cementhoudende ondergronden
• Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
• Kan overschilderd worden met Paracem® (wanneer de ondergrond droog is)

FAIR-DECOR 
Additief voor watergedragen verven 
• Droogtijdverlenging - Minder aanzetten - Langere open tijd
• Decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten

PEGAPRIM® SANITOP 
Primer & toplaag in één 
• Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
• Hoogwaardige satijnmatte afwerking voor binnen & buiten - Sneldrogend
•  Uitstekende hechting
•  Ideaal voor vochtige ruimtes (badkamers)
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Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie
Mathys® beschermt en verfraait alle houtsoorten
Het houtgamma van Mathys® biedt superieure bescherming en maxi-
male duurzaamheid aan al uw houtprojecten. 
De dag dat een houten project geïnstalleerd is, is de dag dat de proble-
men kunnen starten. Ochtendnevel, regenwater, smeltend ijs of sneeuw 
worden heel snel geabsorbeerd door onbehandeld hout. Hierdoor 
wordt het hout zachter en gaat het opzwellen. Door directe blootstelling 
aan de zon gaat het hout terug drogen, waardoor hout krimpt.
Continue cycli van nat - droog - opzwellen - krimpen, gaat het hout 
doen kromtrekken, barsten, splijten. Dit alles leidt tot vroegtijdig houtbe-
derf met kostelijke reparaties als gevolg. Onbeschermd hout gaat ook 
vergrijzen door constante blootstelling aan UV-stralen. Aanhoudende 
vochtigheid vormt een uitstekende basis voor de groei van schimmel, al-
gen of andere organismen die het hout aantasten. Termieten en andere 
houtinsecten gebruiken hout als voedselbron wat resulteert in houtrot 
en bederf.

Het juiste product kiezen
Hout is natuurlijk, warm en authentiek. Het decoreert en zorgt voor 
stijl. Het is een resistent en edel materiaal. Duurzaam beschermen en 
decoreren van uw houtproject, dat is onze ambitie.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu 

voor meer informatie
& download onze 
Hout Productgids 

Hout
prOdUCtGids

KWALITEIT   

BETROUWBAARHEID   

GARANTIE         
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+5°2-4m2/L

1kg
5kg1h +5°

+20°

1-5kg/m2 24h

1l
2,5l
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PLASTOPAN SUPER N 
Plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in houtwerk  
• Snelle verharding
• Uitstekende vulling 
• Bevat geen wateroplosbare stoffen
• Zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op

RAPID® SUPER PLUS 
Zeer effectieve groene verfafbijt in gelvorm
• Zonder methyleenchloride
• Zeer snel en effectief
• Verwijdert alle verfsoorten
• Ook doeltreffend als lijmverwijderaar

VOORBEREIDING
Zorgvuldig plamuren met Plastopan Super N en nadien schuren is de basis voor een 
goede hechting van primer of eindlaag. Het zorgt voor een strak eindresultaat. Schuur het 
geplamuurde gedeelte glad met schuurpapier en verwijder het stof.  Bij kaal hout wordt een 
primer aanbrengen aanbevolen vooraleer een plamuur erop te zetten.

MULTI CLEANER 
Universele reiniger en ontvetter
• Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
• Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
• Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
• Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1l
2,5l

1l
2,5l

4l

1h +10°

+20°

10m2/L 3h

PRIMER

PRIMER

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

2,5h +5°

+20°

10m2/L 24h

10m2/L 1h +5°

+20°

24h

1l
5l

1l
2,5l

PRIMER

PRIMER

4-5h +10°

+20°

18m2/L 24h
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FASSIPRIM® AQUA XPE  
Watergedragen vochtregulerende primer  
• Zeer goede hechting en vloei - goede dekking
• Sneldrogend - snel opschuurbaar
• Makkelijk verwerkbaar
• Matte acrylaat

FASSIPRIM®

Solventgedragen primer 
• Goede vloei en hechting op hout
• Vochtregulerend
• Zeer goede dekking - snelle droging
• Laat zich vlot fijnschuren - zeer weerbestendig

ADEX 
Impregneermiddel voor hout 
• Verstevigt de structuur van hout
• Verbetert de hechting van verf
• Versterkt het naakte of ontblote hout 
• Beschermt het hout duurzaam

PEGALINK® 
Universele hechtprimer  
• Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
• Soepel
• Uitstekende vloei
• UV-bestendig

PRIMERS
Mathys® heeft verschillende soorten houtprimers, water- of solventgedragen, ieder met zijn specifieke 
eigenschappen. Onze primers bevorderen de hechting en zijn meestal zo geformuleerd dat men na 
korte tijd al kan starten met het overschilderen met de eindlaag. Een professionele schildersklus voor 
houtafwerking begint meestal met een goede primer!



0,5l
1l

2,5l

0,5l
1l

2,5l

1l
2,5l

0,5l
1l

2,5l

4-5h +10°

+20°

18m2/L 24h

4h +10°

+20°

15m2/L 24h

3h3h +10°

+20°

12m2/L 24h

4-5h +10°

+20°

18m2/L 24h

SATIN

SATIN

GLOSS

MATT

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco
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FASSILUX®  
Solventgedragen zijdeglanslak 
• Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
• Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
• Goede buitenduurzaamheid -  weervast
• Uitstekende kras- en slijtvastheid

FASSILUX® PU 
Solventgedragen zijdeglanslak 
• Extra kras- en slijtvast
• Op basis van alkydurethaanharsen
• Hoog rendement - goede dekking
• Gemakkelijk en snel te verwerken

FASSILUX® AQUA XPE  
Watergedragen matte lak 
• Specifiek voor binnentoepassingen - geurarm - laag VOC-gehalte
• Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
• Uitstekende kras- en slijtvastheid
• Elastisch - stabiele glans

FASSILUX®

Solventgedragen hoogglanslak 
• Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
• Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
• Goede buitenduurzaamheid -  weervast
• Uitstekende kras- en slijtvastheid

LAKKEN
DEKKENDE HOUTAFWERKING
Lakverven transformeren het hout en geven er een nieuw leven aan: een nieuw voorkomen, 
nieuw uitzicht, nieuwe kleur. De houtkleur en structuur worden volledig bedekt. Lakverven 
bieden een duurzame bescherming tegen natuurlijke invloeden en zijn krasvast en afwas-
baar.



3-4h +10°

+20°

10-15m2/L 24h

0,75l
2,5l
20l

SATIN

1l
2,5l3h3h +10°

+20°

12m2/L 24h
nature
eco
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eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

+10°

+20°

9-12m2/L 5h

0,75l
2,5l
10l

GLOSS
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+20°
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1l
2,5l
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12m2/L 2h
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+20°
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nature
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FASSICOAT 
Eén-pot-systeemlak 
• Hechtings-, grond- en eindlaag in 1
• Vochtregulerend
• Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden

FASSILUX® AQUA XPE  
Watergedragen hoogglanslak   
• Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden, 
 zoals staal, kunststof e.a. 
• Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
• Uitstekende kras- en slijtvastheid
• Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte

PEGACRYL® 
Zijdeglanzende watergedragen acryllakverf   
• Uitmuntend glansbehoud bij buitenexpositie
• Strakke vloei 
• UV-bestendig 
• Hoge vulkracht - hoog dekvermogen

GARNILAC PREMIUM 
Decoratieve satijnglanzende afwerkingslak
• Toepasbaar op houtwerk – binnen- en buiten
• Gemakkelijk aan te brengen, goed uitstrijkbaar
• Sneldrogend – zeer goede dekkracht
• Uitstekende kras-, schok- en slijtvastheid

FASSITEK® AQUA OPAQUE  
Dekkende beits 
• Zowel primer als afwerkingslaag
• Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
• Niet vuilaanhechtend - eenvoudig te onderhouden
• Uitstekende dekkracht en vloei - snelle droging - overschilderbaar na 2 uur

FASSILUX® AQUA XPE  
Watergedragen zijdeglanslak  
• Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde 
 ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
• Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
• Uitstekende kras- en slijtvastheid
• Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte



1l
2,5l
10l

1l
2,5l

1l
2,5l
10l

3h   +8°

+20°

12m2/L per laag
24h

2h +10°

+20°

12m2/L 2h

3h   +8°

+20°

10m2/L per laag
24h

SEMI-MATT

SEMI-MATT

SATIN
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FASSITEK®  
Transparante beits 
• Transparant en lichtecht
• Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
• Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
• Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen

FASSITEK® AQUA OPAQUE  
Dekkende beits 
• Zowel primer als afwerkingslaag
• Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
• Niet vuilaanhechtend - eenvoudig te onderhouden
• Uitstekende dekkracht en vloei - snelle droging - overschilderbaar na 2 uur

FASSITEK® THIXO
Transparante thixotrope beits 
• Transparant en lichtecht - thixotrope alkydhars
• Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
• Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
• Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen

BEITSEN - VERNISSEN - OLIËN
TRANSPARANTE HOUTAFWERKING
Transparante producten bewaren het natuurlijk voorkomen van het hout (structuur, kleur, 
tekening,...).  De te behandelen houtsoort, de kleur en het aantal lagen beïnvloeden het 
eindresultaat. Hoe transparanter de kleur, hoe minder het hout beschermd is tegen natuur-
lijke invloeden.

BEITSEN



0,5l
1l

2,5l3h +10°

+20°

15m2/L 6h

3h +10°

+20°

15m2/L 6h

3h +10°

+20°
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+20°
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0,5l
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FASSITHANE  
Hoogglanzende houtvernis    
• Sneldrogend - niet vergelend
• Kras- en slijtvast
• Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
• Uitstekende duurzaamheid voor buiten

FASSITHANE 
Satijnglanzende houtvernis 
• Sneldrogend - niet vergelend
• Kras- en slijtvast
• Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
• Uitstekende duurzaamheid voor buiten

FASSITHANE 
Matte houtvernis  
• Sneldrogend - niet vergelend
• Kras- en slijtvast
• Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
• Voor gebruik binnen - makkelijk te reinigen

PLASTI-PARKET
Bescherming van parketvloeren & houten trappen   
• Vergemakkelijkt het onderhoud
• Uitmuntende weerstand tegen slijtage
• Luchtdrogend - eenvoudig gebruik
• Ook geschikt voor eenvoudig bijwerken

VERNISSEN



1l 
5l

1l
5l

1l
5l

150ml

1l
5l
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TIMBERGUARD 
Natuurlijke beschermende olie voor gebruik buitenshuis
• Bevat UV-filters die het vergrijzingsproces vertragen
• Helpt om het hout als nieuw te doen lijken 
• Penetrerende, uithardende natuurlijke olie
• Verkrijgbaar in Helder, Teak (bruin) & Bangkirai (rood)
• Voedsel & speelgoed gecertificeerd EN71-3

TIMBERGUARD MOUSSE 
Onderhoudsschuim met actieve UV-filter  
• Oppervlak is binnen één uur hanteerbaar
• Blekende effect van schadelijke UV-straling door de zon wordt vertraagd
• Waterbestendig na 24 - 48 uur
• Voedsel & speelgoed gecertificeerd EN71-3

TIMBEREX® HARD-WAX OIL 
Olie die de kleur en nerf aanzienlijk verbetert 
• Laat hout natuurlijk verouderen in rijk gevarieerde tinten 
• Kan worden gebruikt op houten vloeren & werkbladen
• Aanbrengen en afwerken op één dag - gemakkelijk aan te brengen
• Voedsel & speelgoed gecertificeerd EN71-3

TIMBEREX® COLOURED  
Natuurlijke olie met toegevoegde pigmenten 
• Ideaal voor bedrijfs- & thuisgebruik, op vloeren, trappen, wandpanelen enz.
• Gemaakt van natuurlijke harsen, sneldrogende oliën plus 
 kleuringsmiddelen die diep in het hout doordringen - tien 
 aantrekkelijke kleuren beschikbaar
• Uitgehard & gepolijst oppervlak heeft een slijt- 
 & waterbestendige afwerking
• Voedsel & speelgoed gecertificeerd EN71-3

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV 
Harde kwaliteitsolie voor commercieel gebruik 
• Bevat een UV-blokker, die het verbleken van het oppervlak tegengaat
• Dringt diep in het hout door
• Speciaal voor druk belopen vloeren zoals luchthavens, 
 sporthallen, kantoren enz.
• Oppervlak heeft een zeer slijt- en waterbestendige afwerking
• Voedsel & speelgoed gecertificeerd EN71-3

OLIËN
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www.mathyspaints.eu
Ontdek onze website !

makkelijk producten zoeken • lokale dealer informatie •
technische informatie • referenties • ...
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Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie
Duurzaam beschermen en verfraaien
De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een 
gevel is onderhevig aan tal van invloeden. Zowel van buitenaf en van 
binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken…
De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar: scheurvorming, op-
stijgend vocht, betonbewapening die roest, bepleistering die loskomt, 
mos, schimmels, algen, …
Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is 
van primordiaal belang om problemen te vermijden. Daarom vindt u 
bij Mathys® een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel 
beschermen en verfraaien.

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow 
Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys® effectieve en eigen-
tijdse oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van 
gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys® 
zich weten te onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé 
referentie in gevelbescherming en decoratie.
Mathys®: Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuw-
bouw- en renovatiegevels.
Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu 

voor meer informatie
& download onze 

Buitenmuren Productgids 

IMAGINE - FAÇADE

Rust-Oleum Netherlands B.V.Postbus 1384700 AC RoosendaalNederland
T: +31 (0) 165 593 636F: +31 (0) 165 593 600info.nl@ro-m.comwww.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.Rotterdam House 116 Quayside Newcastle NE1  3DY 
United Kingdom
T  +44 (0)2476 717 329F  +44 (0)2476 718 930info.uk@ro-m.comwww.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.11, rue Jules Verne - B.P. 6003995322 St-Leu-La-Forêt CedexFrance
T: +33 (0) 130 40 00 44F: +33 (0) 130 40 99 80info.fr@ro-m.comwww.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201 info.be@ro-m.comwww.ro-m.com

Gevelverfsystemen
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GARANTIE         
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PRIMERS
Pegafi x

A
 2-4u 1 5-10m2/l

Fixonal
A

 2-4u 1 10-15m2/l

Primer 44 HS
CR

 24u 1 14m2/l

Pegafi x Color EXT
A

 4u 1 5-7m2/l

MurPrim Aqua NF
A

 24u 1 5-7m2/l

MurPrim S NF
P

 24u 1 12-15m2/l

ParaSil Compact (TSS-laag) A-S
24u 1-2 500-700g/m2 +++

 

Murfi ll WP Inter (TSS-laag) A
24u 2-4 250-500g/m2 +++

 

DECORATIEVE AFWERKINGENParacem 
A

S-M 4u 2 7-10m2/l ++

Paracem Siloxan
A-S

M 24u 2 6-8m2/l +

ParaSil
A-S

M 24u 2 5-7m2/l ++ 

Murfi ll Renovation Paint A
M 24u 2 200-500g/m2 +++

Murfi ll RP Siloxan NF
A-S

M 24u 1 250-500g/m2 +++

✖

Murfi ll Quartz
A

S-M 24u 1 1-2,5kg/m2 +++

WATERDICHTINGSSYSTEMENMurfi ll Waterproofi ng Coating A
S-M 24u 2-3 450g/m2

+++

Murfi ll WP Plus NF
A

M 24u 2-4 500g/m2
+++

 

Murfi ll RP Siloxan NF
A - S

M 24u 1-2 250-500g/m2 +++

 

✖

ANTI-GRAFFITI
Pegagraff Hydro

PU - A
S 5u 2 5-8m2/l +

REPARATIE
Elastofi ll

A
24-48u 1-2

Mur-fi ller
A

24-48u 1-2
Pegacrete

Mortel Mineraal 24-48u

  

 

Eigenschappen
Onbehandelde ondergronden in goede staat Geschilderde ondergronden in goede staat

Gebreken
Materialen

Kleur

Ty
pe

 p
ro

du
ct 

 

W
at

er
ge

dr
ag

en
/

So
lv

en
tg

ed
ra

ge
n

G
la

ns
gr

aa
d

O
ve

rs
ch

ild
er

ba
ar

 n
a*

Aa
nt

al
 la

ge
n

Re
nd

em
en

t 

De
kk

ra
ch

t

Be
to

n/
Ce

m
en

t/
 

M
or

te
l/

Pl
ei

ste
r 

Po
reu

ze
, p

oe
de

ren
 de

, 
alk

ali
sch

e o
nd

erg
ro

nd
en

Ve
ze

lce
m

en
t

Ba
ks

te
en

Ce
lle

nb
et

on

Be
sc

he
rm

en
de

 co
at

ing
s

W
at

er
di

ch
tin

gs
sy

ste
m

en

Du
nl

ag
ig

e 
sy

ste
m

en

Vu
lle

nd
e 

el
as

tis
ch

 
sy

ste
m

en

M
in

er
aa

l v
er

ve
n

Ve
rv

ui
lin

g

M
icr

o 
ba

rs
tv

or
m

in
g

M
icr

o 
sc

he
ur

en

G
es

ta
bi

lis
ee

rd
e 

sc
he

ur
en

O
ns

ta
bi

el
e 

sc
he

ur
en

Ba
rs

te
n

Be
to

nr
ot

Bo
rs

te
l

Ro
lle

r

Ai
rle

ss
 P

ist
oo

l

Ve
rn

ev
el

aa
r

Pl
ak

sp
aa

n

Aa
nk

le
ur

ba
ar

 o
p 

Co
lo

ur
Sh

op

PRIMERS
Pegafi x

A
 2-4u 1 5-10m2/l

Fixonal
A

 2-4u 1 10-15m2/l

Primer 44 HS
CR

 24u 1 14m2/l

Pegafi x Color EXT
A

 4u 1 5-7m2/l

MurPrim Aqua NF
A

 24u 1 5-7m2/l

MurPrim S NF
P

 24u 1 12-15m2/l

ParaSil Compact (TSS-laag) A-S
24u 1-2 500-700g/m2 +++

 

Murfi ll WP Inter (TSS-laag) A
24u 2-4 250-500g/m2 +++

 

DECORATIEVE AFWERKINGENParacem 
A

S-M 4u 2 7-10m2/l ++

Paracem Siloxan
A-S

M 24u 2 6-8m2/l +

ParaSil
A-S

M 24u 2 5-7m2/l ++ 

Murfi ll Renovation Paint A
M 24u 2 200-500g/m2 +++

Murfi ll RP Siloxan NF
A-S

M 24u 1 250-500g/m2 +++

✖

Murfi ll Quartz
A

S-M 24u 1 1-2,5kg/m2 +++

WATERDICHTINGSSYSTEMENMurfi ll Waterproofi ng Coating A
S-M 24u 2-3 450g/m2

+++

Murfi ll WP Plus NF
A

M 24u 2-4 500g/m2
+++

 

Murfi ll RP Siloxan NF
A - S

M 24u 1-2 250-500g/m2 +++

 

✖

ANTI-GRAFFITI
Pegagraff Hydro

PU - A
S 5u 2 5-8m2/l +

REPARATIE
Elastofi ll

A
24-48u 1-2

Murfi ller
A

24-48u 1-2
Pegacrete

Mortel Mineraal 24-48u
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Type product A = Acrylaat, S = Siloxaan, PU = Polyurethaan, P = Pliolite

 
CR = Chloorrubber

 
Glansgraad M = Mat, S-M = Semi-Mat, S = Satiné
Symbolen 

 = Na voorafgaande studie
 

 = Met aangepaste primer
 

 = Na reparatie 
= Geschikt 
= Zeer geschikt 

✖ = Niet geschikt* Bij normale droogtijdcondities.

IMAGINE 
Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten. 

Een kleurencollectie gebaseerd en geïnspireerd door 
het echte leven, waar kleur echt gebruikt wordt en 
niet voortkomt uit het pallet van een designer of een 
kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren 
aan toegevoegd. Imagine is een kleurencollectie 
die inspireert en beïnvloedt… 

FAÇADE 
Een selectie van meer dan 400 kleuren voor het buitenmurengamma van Mathys.  De kleuren zijn toepasbaar in zowel de patrimoniale 

als de hedendaagse architectuur. Een perfect “werkinstrument” om gevelkleuren 
te harmoniseren met de omgeving. 

M0011_GEVELVERFSYSTEMEN.indd   1

23/05/11   13:14

IT’S ALL ABOUT COLOUR

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138

4700 AC Roosendaal

Nederland

T: +31 (0) 165 593 636

F: +31 (0) 165 593 600

info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

 Rust-Oleum UK Ltd.

 Unit 6, Spitfi re Close

 Coventry Business  Park

 Coventry, CV5 6UR

 United Kingdom

 T: +44 (0) 2476 717 329

 F: +44 (0) 2476 718 930 

 info.uk@ro-m.com

 www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039

95322 St-Leu-La-Forêt Cedex

France

T: +33 (0) 130 40 00 44

F: +33 (0) 130 40 99 80

info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem 

België/Belgique

T: +32 (0) 13 460 200 

F: +32 (0) 13 460 201 

info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

IMAGINE - FACADE

Duurzaam beschermen en verfraaien

De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden. 

Zowel van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken… 

De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar:

Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te 

vermijden. Daarom vindt u bij Mathys een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel beschermen en 

verfraaien.

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, re-

novatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys zich weten te 

onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbescherming en decoratie.

• scheurvorming

• opstijgend vocht

• betonbewapening die roest

• bepleistering die loskomt

• mos

• schimmels

• algen

Niet alleen de beschermende factor, maar ook het esthetische aspect is niet onbelangrijk bij on-

derhoud of renovatie van uw gevel. Zonder kleur zou ons leven grauw en grijs zijn. Kleur geeft 

een gevel een eigen karakter, creëert sfeer en herkenning. Naast een verscheidenheid aan glans-

graden en structuren biedt Mathys ook een brede waaier aan kleuren aan. 

IMAGINE 

Meer dan 1.200 hedendaagse 

en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten. 

Een kleurencollectie gebaseerd en geïnspireerd door 

het echte leven, waar kleur echt gebruikt wordt en 

niet voortkomt uit het pallet van een designer of een 

kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren 

aan toegevoegd. Imagine is een kleurencollectie 

die inspireert en beïnvloedt… 

FACADE 

Een selectie van meer dan 400 kleuren 

voor het buitenmurengamma van Mathys.  

De kleuren zijn toepasbaar in zowel de patrimoniale 

als de hedendaagse architectuur. 

Een perfect “werkinstrument” om gevelkleuren 

te harmoniseren met de omgeving. 
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PRODUCTGIDS

KWALITEIT   

BETROUWBAARHEID   

GARANTIE         

Paracem

Ongeëvenaarde duurzaamheid voor alle buitenmuren

Dunlagige acrylaatdispersieverven speciaal ontwikkeld voor buitenmuren. Verkrijgbaar in diverse glansgraden 

en ontelbare kleuren. Nieuwe gevels komen extra fraai voor de dag en verweerde buitenmuren zien er weer 

uit als nieuw.

Murfi ll Waterproofi ng Coating

(Murfi ll Waterproof Coating, Murfi ll WP Plus, Murfi ll Quartz)

Beproefde kwaliteit voor het waterdicht maken van elke gevel

Elastische, scheuroverbruggende en waterdichte gevelbekleding. De microporeuze structuur zorgt dat de 

ondergrond constant blijft ademen. Gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen op elke gevel. De hoge dek-

kracht en elasticiteit van Murfi ll Waterproofi ng Coating vrijwaart uw gevel tegen veroudering, beschadiging 

en vochtinsijpeling. Kortom, gevelbescherming met waterdichte garanties.

Murfi ll Renovation Paint

(Murfi ll Renovation Paint, Murfi ll RP Siloxan)

Een decoratieve toets voor het renoveren én verfraaien van gevels

Een matte en blijvend elastische renovatieverf. Murfi ll Renovation Paint verven geven een decoratieve toets 

aan de gevels van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ze herstellen en voorkomen blijvend alle haarscheur-

tjes, zelfs bij een minimale laagdikte. En door het matte aspect worden oneffenheden gemaskeerd. 

Paracem Siloxan – ParaSil

Het beste van twee technologieën

Siloxaanverven behoren tot de meest moderne bekledingssystemen. Ze bieden enorme voordelen, zowel voor 

een eerste behandeling van uw gevel als voor een renovatie of sanering. Siloxaanverven combineren hiervoor 

de uitmuntende eigenschappen van minerale bekledingen met deze van organische verven. Ze zijn slagregen-

bestendig, microporeus en hebben een zelfreinigend parelend effect.

Al onze gevelverfsystemen zijn ondergebracht in de collecties Murfi ll Waterproofi ng Coating (WP), 

Murfi ll Renovation Paint (RP), Paracem of ParaSil. Deze productgids laat u kennismaken met onze ver-

schillende systemen, hun glansgraden, structuren en toepassingsmogelijkheden. Voor meer technische 

informatie verwijzen wij u graag door naar onze technische overzichtsbrochure Gevelverfsystemen, de 

Product Databladen of de diverse productfolders. 
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Mathys. Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.

Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd. 

M0009_BUITENMUREN.indd   1

28/09/12   13:13



5kg
15kg

16cm/100m
100cm/100m

310ml

125cc
310ml

1l

31
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VOORBEREIDING
Een goede voorbereiding van de gevel voor het aanvangen van de schilderwerken is van 
essentieel belang. Neem eerst alle problemen grondig onder handen. 

PEGACRETE® 
Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken 
• Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- en pleisterwerk e.d.
• In poedervorm, slechts water toevoegen
• Snelle uitharding
• Goede mechanische sterkte
• 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen

GEWEVEN MURFILL® VLIES 
Polyamidevezel geweven in geblokte mazen

ONGEWEVEN MURFILL® VLIES  
Polyestervezel
• Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem

MUR-FILLER 
Elastische voegpasta voor buitenmuren met kwarts 
• Hoge vulkracht
• herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in buitenmuren
• Elastisch
• Niet schuurbaar (bevat kwarts)

ELASTOFILL® 
Elastische, overschilderbare voegpasta
• Multi-gebruik : afkitten - opvullen - fixeren - lijmen - afdichten
• Universeel overschilderbaar
• Blijvend elastisch
• Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen
• Waterdicht - zeer goede hechting

MULTI CLEANER 
Universele reiniger en ontvetter
• Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
• Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
• Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
• Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



15l4h   +7°

+20°

500-
700gr/m2 24h

1l
5l

20l

PRIMER

PRIMER • INTER

1kg
5kg

3h +5°

+20°

1,8Kg/m2 24h

32

1l
5l

1h +5°

+20°

10m2/L 2-4h

PRIMER 44HS
Fixerende hechtprimer voor poreuze en ongeschilderde minerale ondergronden
• Op chloorrubberbasis
• Uitstekende fixerende werking 
• Zeer flexibel

PRIMERS
Mathys® heeft diverse buitenmuurprimers aangepast aan het type ondergrond en omstandigheden, 
water- of solventgedragen. Onze primers zijn tevens zo geformuleerd dat men na korte tijd kan 
starten met het overschilderen van de eindlaag.

PARASIL COMPACT 
Vullende tussenlaag op basis van siloxaanharsen 
• Zeer dikke en goed vullende laag (1 of 2 lagen)
• Werkt gedeeltelijk oneffenheden weg in gestructureerde ondergronden
• Soepele film - uiterst resistent tegen weersinvloeden - waterdampdoorlatend
• Overschilderen met 1 of 2 lagen ParaSil

PEGAFLEX® 
Egalisatieplamuur 
• Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
• Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden 
 en de meeste verftypes
• Pakt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, 
 waardoor doffe vlekken vermeden worden

FIXONAL 
Kleurloos fixeermiddel 
• Fixeermiddel
• Werkt fixerend en versterkend
• Sneldrogend
• Soepel



5kg
15kg

5kg
15kg

5kg
15kg

5kg
15kg

250-
1000gr/m2

6-8m2/L

3-7m2/L

1,5h   +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h

PRIMER

PRIMER

PRIMER

33

0,75l
4l

18l

PRIMER

1h +5°

+20°

5-15m2/L 2-4h

PRIMER • INTER
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MURFILL® WP INTER  
Elastische tussenlaag voor gevelrenovatie in combinatie met Murfill® WP Plus NF
• Acrylaatsyteem - zeer soepel
• Waterdichtingssysteem - waterdampdoorlatend
• Zeer soepele verffilm - scheuroverbruggend - blijvend elastisch
• Zeer goed dekkend - regulariseert de structuur van de ondergrond

MURPRIM S NF   
Goed dekkende primer in combinatie met de systemen Murfill® RP Siloxan NF & 
Murfill® WP Plus NF
• Impregneert en fixeert minerale ondergronden
• Fixeert en blokkeert oude verflagen
• Alkali bestendig
• Duurzaam - weersbestendig

PEGAPRIM EXTERIOR   
Watergedragen aankleurbare acrylaatprimer 
• Verstevigt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
• Neutraliseert absorptieverschillen - Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
• Zeer goed dekkend - Waterdampdoorlatend
• Verbetert de hechting van de eindlaag

MURPRIM AQUA NF
Goed dekkende primer in combinatie met Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF
• Impregneert en fixeert schone & niet poederende ondergronden
• Soepele film - goed dekkend - alkali bestendig
• Waterdampdoorlatend - uitstekend bestand tegen weersomstandigheden
• Kan gebruikt worden op reeds geschilderde ondergronden

PEGAFIX UNIVERSAL 
Kleurloze impregnatieprimer 
• Ideaal voor poreuze minerale ondergronden
• Fixeert de ondergrond 
• Groot fixerend vermogen



5kg
20kg

5kg
20kg

350-
500gr/m2

1kg
6kg

15kg

6kg
15kg4h   +5°

+20°

1-2,5kg/m2 24h

45’   +5°

+20°

300-
450gr/m2 24h

MATT

MATT

34

SEMI-MATT

MURFILL® WP PLUS NF
Elastisch mat waterdichtingssysteem 
• UV-vernettend systeem,  op basis van acrylharsen 
• Zeer soepele verffilm - scheuroverbruggend - zeer goede dekkracht
• Blijvend elastisch - waterdicht - waterdampdoorlatend
• Uitstekende weerstand tegen weersomstandigheden

MURFILL® WATERPROOFING COATING
Langdurige elastische, esthetische en waterdichte gevelbescherming
• Elastisch - waterdicht - waterdampdoorlaatbaar
• Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
• Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
• Kan gecombineerd worden met het Murfill®-vlies voor extra mechanische versteviging 
 en voor het overbruggen van (actieve) barsten

WATERDICHTINGSSYSTEMEN
De unieke Murfill®-formule haalt het beste uit verschillende systemen. Zo zorgt de combinatie van 
verschillende bindmiddelen voor een homogeen elastisch product dat waterafstotend, waterdicht en 
waterdampdoorlaatbaar is. De combinatie van deze eigenschappen maken van Murfill® wereldwijd 
dé referentie in waterdichte muurverven.

MURFILL® RP SILOXAN NF
Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf 
• Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
• Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect - waterdampdoorlatend
• Zeer goed dekkend
• Elastische film

MURFILL®  QUARTZ   
Gevelbescherming met kwartsstructuur
• Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
• Waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - elastisch
• Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
• Met structuureffect



1kg
6kg

15kg

5kg
20kg

45’   +5°

+20°

200-
300gr/m2 24h

350-
500gr/m2

MATT

MATT

35

5l
15l2h-3h   +5°

+20°

5-7m2/L 12h

MATT

1l
4l

10l
20l30-60’   +5°

+20°

8m2/L 4h

SEMI-MATT
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MURFILL® RENOVATION PAINT  
Elastische decoratieve renovatieverf
• >500 % elastisch - blijvend elastisch tot -30°C
• Waterdampdoorlaatbaar - carbonatatieremmend
• Uitstekende weerstand tegen vuilaanhechting 
• Kan in combinatie met Murfill®-vlies de (actieve) barsten overbruggen

MURFILL® RP SILOXAN NF
Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf
• Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
• Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect
• Waterdampdoorlatend
• Zeer goed dekkend - elastische film

DECORATIEF
Niet alleen de beschermende factor, maar ook het esthetische aspect is niet onbelangrijk 
bij onderhoud of renovatie van uw gevel. Zonder kleur zou ons leven grauw en grijs zijn. 
Kleur geeft een gevel een eigen karakter, creëert sfeer en herkenning. Naast een verschei-
denheid aan glansgraden en structuren biedt Mathys® ook een brede waaier aan kleuren 
aan.

PARASIL
Goed vullende, matte gesilaniseerde gevelverf 
• Ideaal voor oneffen, gestructureerde ondergronden
• zeer goed dekkend - vullende laag
• Geurarm - microporeus - waterverdunbaar 
• Vuil- en waterafstotend - waterdampdoorlatend
• Zelfreinigend parelend effect 

PARACEM®   
Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf
• Bijzonder hoge dekkracht
• Perfecte weerstand tegen verzeping
• Waterdampdoorlatend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
• Voor buiten- en binnengebruik 



5kg
15kg1h   +5°

+20°

500g -
1000/m2 8h

500g

1l
4l

10l
20l

30-60’   +5°

+20°

8m2/L 4h

SEMI-GLOSS

36

1l
5l

10l2h +5°

+20°

1,5-3m2/L 24h

MATT

Surf naar www.mathyspaints.eu voor meer info !

PARACEM® QUARTZ
Acrylaat gevelverf met kwartsstructuur  
• Watergedragen verf
• Bevat kwartskorrels en geeft uitzicht van krepi naargelang het gebruikte gereedschap
• Niet verzeepbaar - slijtvast 
• Zeer weerbestendig

PARACEM®   
Bijzonder dekkende halfglanzende acrylaatmuurverf
• Bijzonder hoge dekkracht
• Goed glansbehoud
• Zeer hoge duurzaamheid
• Onverzeepbaar

DURBOCEM® 
Solventhoudende acrylverf op basis van geplastificeerde acrylaathars
• Beschermt nieuwe muren tegen vochtschade - ideaal voor de kelder
• Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond en met cementhoudende ondergronden
• Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
• Kan overschilderd worden met Paracem® (wanneer de ondergrond droog is)

S P E C I A L I S T  I N
G E V E L B E S C H E R M I N G !

Kwaliteitsvolle gevelisolatie voor duurzaam wonen



2,5l
5l

500ml
5l

5l

2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

5-10m2/L +5°30’

NO 
PRIMER1KNO 
PRIMER1K

SATIN
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PEGAGRAFF® HYDRO
Kleurloze anti-graffiti vernis - 2 komponenten 
• Uitstekende vloei 
• Waterdampdoorlaatbaar -  UV-bestendig 
• Solventbestendig waardoor de meeste graffiti vlot kunnen verwijderd worden 
• Zeer slijtvast 

PEGAGRAFF® CLEANER NEW 
Vloeibare graffitiverwijderaar
• Goede en snelle werking - kleurloos
• Milde geur
• Geschikt voor toepassing in gesloten ruimten
• Voor ondergronden behandeld met Pegagraff® Hydro of Pegagraff® Plus

ANTI-GRAFFITI
Elke ondergrond kan onderhevig zijn aan ongewenste graffiti-aanslag. Bij een onbescherm-
de gevel dringen de kleurstoffen van de verf diep in de poriën van de ondergrond en wan-
neer een gevel vaak of niet vakkundig van graffiti wordt ontdaan zal deze onherstelbaar 
beschadigd raken. Onze anti-graffiticoatings werken preventief tegen graffiti-aanslagen en 
ze beschermen het oppervlak tegen verwering. 

PEGAGRAFF® PLUS
Permanent anti-graffitisysteem en hydrofuge 
• Makkelijk aan te brengen - nagenoeg onzichtbaar - niet filmvormend 
• Waterdamp doorlaatbaar - zeer hoge UV-bestendigheid 
• Zuur- en alkalibestendig - hydrofoberende werking - langdurige werking
• Na verwijderen van graffiti blijft de coating intact waardoor 
 vele reinigingsbeurten mogelijk zijn



5kg

10l0,7-1,5 m2/L
+5°

0,1 -
0,4kg/m2 +5°

1l
5l

20l1-4m2/L +5°15’

+20°
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Surf naar www.mathyspaints.eu voor meer technische info !

SECCO® HYDRO
Watergedragen kleurloze hydrofuge 
• Dringt diep in het oppervlak - nagenoeg onzichtbaar - waterdampdoorlaatbaar
• Alkalibestand - toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische ondergronden)
• Voorkomt/vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, 
 mos-, algaangroei en erosie enz.
• Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden 

SECCO® SUPER
Solventgedragen kleurloze hydrofuge
• Waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden: baksteen, beton, ...
• Toepasbaar op “vers” voegwerk - vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...
• Dringt diep in het te behandelen oppervlak
• Waterafstotend en waterdampdoorlatend - kleurloos, wordt volledig geabsorbeerd

SECCO® HYDRO CREME
Watergedragen pasteus impregneermiddel 
• Voor het duurzaam waterafstotend maken van minerale ondergronden en weinig poreus beton 
• Goed alkalibestand - waterdampdoorlaatbaar
• Zeer hoog indringvermogen - nagenoeg onzichtbaar
• Oplosmiddelvrij - geringe vluchtigheid

HYDROFOBEREN
Het tegengaan van vocht in de gevelconstructie behoort tot één van de belangrijkste beschermings-
methoden. Hydrofuges zijn waterafstotende producten om gevels mee te impregneren en zo duur-
zaam te beschermen tegen water en andere vervuiling. Hydrofuges vormen een doorzichtige laag 
over de gevel, het uitzicht van het oppervlak blijft dus ongewijzigd. Deze laag is waterafstotend en 
dampdoorlatend.
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Verfraai & Bescherm metaal tegen roest !
Met onze speciaal ontwikkelde metaalverven kan u uw schilderwer-
ken aanzienlijk vergemakkelijken.

Voordelen : 
• Langdurige bescherming
• Direct op roest
• In één laag dekkend!
• Lood en chrommaatvrij
• In de meeste RAL-kleuren beschikbaar
• Meer rendement, meer m²
• Hoge kras- en stootbestendigheid
• Betere dekkracht
• Langdurig flexibel

Professionele producten maar eenvoudig in gebruik.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu

www.rust-oleum.eu 
en vraag je GRATIS 

cataloog aan !



250ml
400ml
750ml

250ml
400ml
750ml

2,5l

PRIMER

PRIMER
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PRIMERS
Metaal is vaak een glad en moeilijk te dekken ondergrond. Oudere metalen kunnen soms 
verweerde plekken of roest bevatten. Daarom raden wij altijd aan om het metalen opper-
vlak steeds eerst goed te reinigen, vetvrij te maken, te ontroesten en eventueel te schuren om 
tot een mooi en duurzaam eindresultaat te komen.

HECHTPRIMER 
Maakt zelfs de gladste ondergrond schilderbaar 
• Voor gegalvaniseerd staal, aluminium, staal, rvs, zink, hard pvc, 
 koper, tegels, porcelein en glas
•  Eenvoudig verwerkbaar - transparant blauw aspect
•  Overschilderbaar na slechts 30 min.
•  Groot rendement: 35 m²/l
 

ANTI-ROEST PRIMER 
Voor een nog langere roestwering 
• Overschilderbaar na 2 uur
• Roodbruin voor donkere afwerkingslagen
• Grijs voor licht gekleurde afwerkingslagen
• Lood- en chromaat vrij

COMBICOLOR® VERDUNNERS
Verdunner voor spuitapplicatie 
Voor spuitapplicatie is het aan te raden om een CombiColor® verdunner te gebruiken
• Standaard 1l - 7301
• Hamerslag 1l - 7302

SURFA ETCH®

Etsmiddel voor een perfect resultaat 
• Verbetert de hechting op gladde betonvloeren en gegalvaniseerd staal
• Neutraliseert alkalische verontreinigingen
• Aan te brengen met een nylon borstel of bezem
• Klaar na 15 minuten, naspoelen met water
• 6-8 m2/l

DIVERSEN



250ml
400ml
750ml

2,5l

1kg
5kg

20kg

1l
5l

1l
2,5l
10l
20l

1l
2,5l
10l
20l
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GLOSS

1,5h +5°

+20°

10-15m2/L 4h

1,5h +5°

+20°

10-15m2/L 4h

SATIN

COMBICOLOR®

Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal
• Langdurige bescherming - in één laag dekkend - direct op roest
• Rendement : 10,5 m2 per liter
• Lood- en chromaatvrij
•  Standaardkleuren - RAL-kleuren en meerdere kleuren via de ColourShop® mengmachine
•  Beschikbaar in hamerslag, smeedijzer, hoogglans en zijdeglans afwerking

NOXYDE®

Anti-roest en waterdichte bescherming
• Watergedragen anticorrosieverf op basis van in water 
 gedispergeerde hoogpolymeren
• Waterdicht - loodvrij
• Elastisch (200%) - slag- en stootvast
• Uitstekende bescherming tegen roest, weersinvloeden en talrijke chemicaliën

ALKYTHANE®

Eén-component hoogwaardige makkelijk verwerkbare deklaag voor metaal
•  Eéndags onderhoud systeem
•  Unieke alkyd/urethaan formule
•  Uitstekende bescherming in één laag
•  Snelle droging, ook bij 5 °C
•  Bevat corrosiewerende pigmenten
•  Hoogglans, zijdeglans, mat en metallic
•  Aankleurbaar naar alle RAL, NCS en BS kleuren 

VERNAC
Hoogglanzende acrylaatvernis
• Volledig kleurloos (transparant)
• Hoge weerstand tegen weersinvloeden
• Alkalivast - uitstekende soepelheid
• Niet vergelend

VERNAC
Satijnglanzende acrylaatvernis
• Volledig kleurloos (transparant)
• Hoge weerstand tegen weersinvloeden
• Alkalivast - uitstekende soepelheid
• Niet vergelend

ANTI-CORROSIE METAALVERF
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VLOEREN
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Gevloerd door een specialist !
 
Het beschermen en decoreren van vloeren is specialistisch werk. 
Onze expertise op dit terrein is ontstaan in de vele jaren dat we 
systemen aan deze sector hebben geleverd.
We hebben een volledig en up-to-date productassortiment dat 
ontwikkeld is voor het beschermen en decoreren van nagenoeg 
elk type vloer in de meest voorkomende omstandigheden - binnen, 
buiten, met licht voetverkeer, zwaar industrieel verkeer, op plaatsen 
waar chemische producten worden gemorst, bij continue blootstel-
ling aan vocht, bij frequent reinigen enz.

Meer dan 10 miljoen m2 aan vloeren zijn verfraaid & beschermd 
met onze vloersystemen.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu

www.rust-oleum.eu 
voor meer informatie



vl
oe

re
n

4kg
15kg

7kg

5l

9h +8°

+20°

300g/m2 24h

45’ +8°

+20°

4m2/kg 6h

SATIN
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VLOERCOATINGS
Op zoek naar een vloercoating met een uitstekende chemische weerstand? Hard en slijta-
gebestendig.

PEGAKOTE® 
2-komponent waterverdunbare epoxyvloerverf voor binnentoepassingen
• Hoge hardheid - uitzonderlijke slijtvastheid 
• Bestand tegen een ganse reeks producten 
 (zoals bijvoorbeeld olie, benzine , talrijke solventen, etc.)
• Vrij van oplosmiddelen - nagenoeg reukloos - makkelijk te reinigen

PEGASOL® QUARTZ
Watergedragen 2-komponenten anti-slip vloercoating met kwartsstructuur 
• Makkelijk toepasbaar - reukloos 
• Zeer slijtvast 
• Uitstekende hechting op de meeste ondergronden 
• Hoge mechanische weerstand

TARMACOAT 
Veelzijdige flexibele acrylverf  
•  Regenbestendig in slechts één uur!
•  Watergedragen en bevat geen schadelijke oplosmiddelen
•  Snel weer te belasten (licht verkeer mogelijk na 24u)
•  Aan te brengen op licht vochtige oppervlakken
•  Eénkomponent, makkelijk verwerkbaar 
•  Uitstekende UV-en weerbestendigheid
•  Matte zijdeglans afwerking 

Voor het volledige gamma 
vloercoatings surf je naar 
www.rust-oleum.eu

of raadpleeg de catalogus



5kg
15kg

5l

5l
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Surf naar www.mathyspaints.eu - www.rust-oleum.eu
voor meer technische info !

PEGACRETE® 
Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken 
• Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- en pleisterwerk e.d.
• In poedervorm, slechts water toevoegen
• Snelle uitharding
• Goede mechanische sterkte
• 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen

SURFA ETCH®

Etsmiddel voor een perfect resultaat 
• Verbetert de hechting op gladde betonvloeren en gegalvaniseerd staal
• Neutraliseert alkalische verontreinigingen
• Aan te brengen met een nylon borstel of bezem
• Klaar na 15 minuten, naspoelen met water
• 6-8 m2/l

ND14
Geconcentreerde alkalische reiniger/ontvetter 
• Niet ontvlambaar, bijna reukloos
• Verwijdert vet, olie, proteinen, vuil en vele andere verontreinigingen van gecoate, 
 minerale en stalen oppervlakken
• Kan tevens als additief voor hoogdrukreiniging worden ingezet

DIVERSEN
Mathys® heeft diverse producten om uw werken aan vloeren voor te bereiden en te vergemakkelij-
ken.
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Vernieuw uw dak kosteneffectief !
Dakcoatings zijn vaak het meest kosteneffectieve alternatief voor het
renoveren van daken van commerciële gebouwen en woningen. 
Het repareren en renoveren van daken behoort al jaren tot onze 
specialiteiten. We bieden een compleet scala aan coatings voor 
het renoveren en waterdicht maken van: schuine daken, platte da-
ken, metalen daken, betegelde daken. 

Onze systemen zijn ontworpen voor het waterdicht maken, bescher-
men en decoreren van alle dakmaterialen.
Het assortiment strekt zich ook uit tot systemen voor balkons, bui-
tenpaden, terrassen en parkeerplaatsen. De systemen zijn makke-
lijk toe te passen voor een breed temperatuurbereik en bij allerlei 
weersomstandigheden. Ze drogen snel en alle systemen zijn weer 
operationeel na een minimaal oponthoud.
Alle producten worden “koud” aangebracht en zijn dus gemakkelijk 
en zonder brandgevaar toe te passen. 

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet 
ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu

www.rust-oleum.eu 
voor meer informatie



1l
5l

20l

1l
5l
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0,75l
4l

18l1,5h +5°

+20°

5-10m2/L 24h
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PRIMER 44HS
Hechtprimer voor daken
• Goede UV-bestendigheid
• Chloorrubbertechnologie op oplosmiddelbasis
• Snelle waterbestendigheid (1 uur na applicatie bij 20°C)
• Voor poreuze minerale ondergronden

AMW CONCENTRATE 
Effectieve mosverwijderaar  
• Effectief reinigende vloeistof tegen mos op bitumen ondergronden, 
 beton, metselwerk, pleisterwerk en houtwerk
• Waterverdunbaar
• Geurloos en niet giftig
• Diep doordringende impregneer

PARAFIX® 
Fixeer- & impregneerprimer
• Speciale impregnatielaag voor roofing en bitumineuze materialen
• Melkachtige vloeistof die bij het opdrogen een kleurloze film vormt
• Voorkomt inzuigen van waterverdunbare verven op poreuze ondergronden

VOORBEREIDING
Een gereinigde en schone ondergrond is essentieel voor het aanbrengen van een hechtpri-
mer !

Voor het volledige gamma 
dakcoatings surf je naar 
www.rust-oleum.eu

of raadpleeg de catalogus



1l
5l

15l

15l

20l

1kg
5kg

25kg
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DAC® HYDRO PLUS
Watergedragen dakpan-renovatieverf
• Voor verschillende types dakpannen
• Microporeus dus waterdampdoorlatend
• Langdurig glansbehoud
• Waterdicht/hanteerbaar na 2 uur
• Overschilderbaar na 24 uur

DAC® HYDRO PRO
Renovatieverf voor vezelcement dakleien
• Flexibele en duurzame watergedragen acrylaatverf 
• Voor het vernieuwen en beschermen van vezelcement (type Eternit®) 
 dakleien, golfplaten en betondakpannen
• Langdurig glans- en kleurbehoud
• Ademend - elastisch

FILLCOAT® / VEZELS
Ideaal voor daken, goten, richels, schoorstenen, terrassen zonder voetverkeer enz.
• Bitumenvrije oplosmiddelhoudende formule
• Onmiddellijk waterdicht
• Kan worden gebruikt in alle weersomstandigheden
• Uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden
•  Eenvoudig aan te brengen met roller, kwast, vloertrekker of spatel
•  Overschilderbaar met Dacfill®, Noxyde®

• Waterdicht/hanteerbaar na 2 uur

DACFILL®

Waterdicht daksysteem
• Gebruiksklare vloeistof membraan op waterbasis
• Bestand tegen UV, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
• Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of airless spuit
• Moeilijk ontvlambaar, vlamdovend
• Overschilderbaar na 24 uur
• In diverse kleuren beschikbaar

DAKCOATINGS
Dakcoatings zijn een kostenefficiënt alternatief voor de renovatie van daken. Mathys® biedt een 
volledig gamma coatings voor het herstellen, verfraaien en waterdicht maken van hellende daken, 
platte daken, metalen daken en daken met dakpannen. Zowel voor commerciële als residentiële 
gebouwen.
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DECORATIEVE SPUITBUSSEN
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Imagine - Spray - Create !
Rust-Oleum® Corporation is wereldwijd toonaangevend op het ge-
bied van beschermende verven en coatings voor huishoudelijk en 
industrieel gebruik. Deze Rust-Oleum® spuitbussen, samengesteld met 
de geavanceerde spuitlaktechnologie van Rust-Oleum®, leveren on-
gekende functionaliteit en prestaties.

Painter’s Touch® is een assortiment multifunctionele, decoratieve en 
beschermende spuitlakken, ideaal voor allerlei projecten. De spuit-
lak kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verven van meubels, 
kastjes, deuren, kozijnen, vazen, manden, sierranden en algemene 
snuisterijen.

Rust-Oleum® Metallic spuitlak is perfect voor een elegant, fonkelend 
metallic effect. Geschikt voor hout, metaal, pleisterwerk, metselwerk, 
keramiek of vlechtwerk.

Universal® is de eerste spuitlak ter wereld die op elke ondergrond 
gebruikt kan worden. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op uit-
eenlopende oppervlakken, zoals hout, kunststof, metaal, metselwerk, 
beton en vinyl. De ergonomische, comfortabele handgreep beschikt 
over een uniek mechanisme, waardoor de verf onder elke hoek kan 
worden opgespoten, zelfs ondersteboven!

Zelfs voor de meest veeleisende toepassingen en bijzondere doel-
einden zijn er spuitlakken. Tot het assortiment behoren ondermeer 
hittebestendige fornuis- en grillverf, hoogwaardige lakverf voor radia-
toren, schoolbordverf en verf met mat-glas effect.

Voor meer informatie surf naar www.rustoleumspraypaints.nl

Deze productcatalogus is een over-
zicht van het volledige gamma de-
coratieve verven. Niet ieder product 
is in elk land verkrijgbaar. Voor meer 
informatie neem contact op met uw 
Mathys®-vertegenwoordiger.



400ml

400ml

400ml

400ml

400ml
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PAINTER’S TOUCH®

Decoratieve en beschermende spuitlak
• Verkrijgbaar in diverse aantrekkelijke kleuren
• Keuze uit hoogglans, zijdeglans en matte afwerking
• Sneldrogende kwaliteitsverf
• Voor binnen en buiten gebruik
• Gladde, duurzame afwerking
• Uitstekende dekking, camouflage en kleurbehoud

METALLIC
Metallic - effect spuitlak
• Sneldrogend
• Voor binnen en buiten 
• Goud, zilver, chroom en koper
• Hoogglans of mat finish
• Uitstekende dekking

UNIVERSAL®

Spuitlak voor elke ondergrond
• 360° spuitkop met uniek comfort spuitpistool
• Verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat
• Maximale hechting zelfs op lastige ondergronden
• Voor gebruik binnen en buiten
• Bestand tegen vervagen en schilferen
• Voorkomt roest
• Diverse kleuren

DIVERSEN
Spuitlakken voor speciale projecten
• Geavanceerde, duurzame samenstelling
• Eenvoudig aan te brengen
• Verf voor zowel praktisch als decoratief gebruik
• Schoolbordverf
• Mat glas
• Radiatorlak
• BBQ - kachelverf

PRIMERS
Grondverf
• Grondverf in wit, grijs en rood
• Houdt vlekken, verkleuringen en onregelmatigheden tegen 
 en zorgt voor een gladdere en meer eenvormige verfafwerking
• Ideale ondergrondvoorbehandeling voor Painter’s Touch spuitbussen

SPUITBUSSEN
Rust-Oleum® ‘s assortiment is er een van multi-functionele decoratieve en beschermende spuit-
busverven, ideaal voor alledaagse huishoudelijke en industriële projecten. 
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KLEUR

IMAGINE TM

Meer dan 1.200 hedendaagse 
en traditionele kleuren voor 
gebruik binnen en buiten. 

FACADE
Een selectie van meer dan 400 
kleuren voor het buitenmurengamma 
van Mathys®.

COLORIST  
297 kleuren, 33 kleurgroepen. 
Rond 33 natuurlijke basiskleuren zijn 
telkens 3 secundaire en 5 detailkleu-
ren gegroepeerd.

CACHEMIRE®  

Het Cachemire® gamma is een pallet 
van 120 kleuren zorgvuldig samenge-
steld door ervaren kleurenspecia listen.

Surf naar 
www.mathyspaints.eu 

en zoek je dichtstbijzijnd 
Mathys®-verdeelpunt.

Daar helpen ze je met het kiezen 
van de juiste kleur voor elk project. 

Heb je online hulp nodig : 
ColourShop® Advice
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Murfill® WP Plus NF .................... 34

Mur-filler ....................................31

Murprim Aqua NF ...................... 33

Murprim S NF ............................ 33

ND 14 ..................................... 46

Noxyde® .................................. 42

Paracem® Deco Matt ...................13

Paracem® Deco Nature Matt ........ 14

Paracem® Deco Nature Primer ........11

Paracem® Deco Nature Satin ........ 14

Paracem® Deco Nature Semi-Matt . 14

Paracem® Deco Plafond ............... 14

Paracem® Deco Premium Matt ........13

Paracem® Deco Prestige ............... 14

Paracem® Deco Primer ..................12

Paracem® Deco Satin ...................13

Paracem® Deco Semi-Matt / Soft ...13

Paracem® Quartz ....................... 36

Paracem® Semi-Gloss .................. 36

Paracem® Semi-Matt ................... 35

Parafix® .................................... 47

ParaSil Compact ........................ 32

ParaSil ...................................... 35

Pegacrete® ....................... 09-28-46

Pegacryl® Satin .......................... 24

Pegafix Universal .................... 12-32

Pegaflex® ..............................10-32

Pegagraff® Cleaner New ............. 37

Pegagraff® Hydro ....................... 37

Pegagraff® Plus .......................... 37

Pegakote® ................................. 45

Pegalink® .................................. 22

Pegamat Aqua Isole .................... 17

Pegamat RL Isole ......................... 17

Pegamat RL Isole Aerosol .............. 17

Pegaprim® Exterior ...................... 33

Pegaprim® Isofix ..........................11

Pegaprim® Sanitop ...................12-18

Pegaprim® Xpress ........................11

Pegasol® Quartz ........................ 45

Pegatex® ................................... 17

Plasti-Parket ................................ 26

Plastopan Latex .......................... 09

Plastopan Super N ......................21

Porisol® ......................................12

Primer 44 HS  ........................32-47

Rapid® Super Plus ........................21

Secco® Hydro ............................ 38

Secco® Hydro Crème .................. 38

Secco® Super ............................ 38

Spuitbussen Diversen ................... 53

Spuitbussen Metallic .................... 53

Spuitbussen Painter’s Touch® .......... 53

Spuitbussen Primers ..................... 53

Spuitbussen Universal® ................. 53

Surfa Etch .............................42-46

Tarmacoat ................................. 45

Timberex® Coloured .................... 27

Timberex® Hard-wax Oil .............. 27

Timberex® Heavy Duty UV ............ 27

Timberguard .............................. 27

Timberguard Mousse ................... 27

Universal Wipes ......................... 10

Vernac Satin .............................. 42

Vernac Gloss ............................. 42

Zinsser® 1-2-3 .............................12

Zinsser® 1-2-3 PLUS ......................12

Zinsser® BIN ...............................12

Zinsser® Permawhite Matt ............. 18

Zinsser® Permawhite Satin ............ 18

Zinsser® Watertite ....................... 18

Surf naar www.mathyspaints.eu voor meer informatie ! 
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IT’S ALL ABOUT COLOUR

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

 Rust-Oleum UK Ltd.
 Unit 6, Spitfi re Close
 Coventry Business  Park
 Coventry, CV5 6UR
 United Kingdom
 T: +44 (0) 2476 717 329
 F: +44 (0) 2476 718 930 

 info.uk@ro-m.com
 www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 
3545 Zelem 
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200 
F: +32 (0) 13 460 201 

info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

IMAGINE - FACADEDuurzaam beschermen en verfraaien
De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden. 
Zowel van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken… 
De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar:

Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te 
vermijden. Daarom vindt u bij Mathys een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel beschermen en 
verfraaien.

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow
Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, re-
novatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys zich weten te 
onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbescherming en decoratie.

• scheurvorming
• opstijgend vocht
• betonbewapening die roest

• bepleistering die loskomt
• mos
• schimmels

• algen

Niet alleen de beschermende factor, maar ook het esthetische aspect is niet onbelangrijk bij on-
derhoud of renovatie van uw gevel. Zonder kleur zou ons leven grauw en grijs zijn. Kleur geeft 
een gevel een eigen karakter, creëert sfeer en herkenning. Naast een verscheidenheid aan glans-
graden en structuren biedt Mathys ook een brede waaier aan kleuren aan. 

IMAGINE 
Meer dan 1.200 hedendaagse 
en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten. 
Een kleurencollectie gebaseerd en geïnspireerd door 
het echte leven, waar kleur echt gebruikt wordt en 
niet voortkomt uit het pallet van een designer of een 
kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren 
aan toegevoegd. Imagine is een kleurencollectie 
die inspireert en beïnvloedt… 

FACADE 
Een selectie van meer dan 400 kleuren 
voor het buitenmurengamma van Mathys.  
De kleuren zijn toepasbaar in zowel de patrimoniale 
als de hedendaagse architectuur. 
Een perfect “werkinstrument” om gevelkleuren 
te harmoniseren met de omgeving. 
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Paracem
Ongeëvenaarde duurzaamheid voor alle buitenmuren
Dunlagige acrylaatdispersieverven speciaal ontwikkeld voor buitenmuren. Verkrijgbaar in diverse glansgraden 
en ontelbare kleuren. Nieuwe gevels komen extra fraai voor de dag en verweerde buitenmuren zien er weer 
uit als nieuw.

Murfi ll Waterproofi ng Coating
(Murfi ll Waterproof Coating, Murfi ll WP Plus, Murfi ll Quartz)

Beproefde kwaliteit voor het waterdicht maken van elke gevel
Elastische, scheuroverbruggende en waterdichte gevelbekleding. De microporeuze structuur zorgt dat de 
ondergrond constant blijft ademen. Gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen op elke gevel. De hoge dek-
kracht en elasticiteit van Murfi ll Waterproofi ng Coating vrijwaart uw gevel tegen veroudering, beschadiging 
en vochtinsijpeling. Kortom, gevelbescherming met waterdichte garanties.

Murfi ll Renovation Paint
(Murfi ll Renovation Paint, Murfi ll RP Siloxan)

Een decoratieve toets voor het renoveren én verfraaien van gevels
Een matte en blijvend elastische renovatieverf. Murfi ll Renovation Paint verven geven een decoratieve toets 
aan de gevels van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ze herstellen en voorkomen blijvend alle haarscheur-
tjes, zelfs bij een minimale laagdikte. En door het matte aspect worden oneffenheden gemaskeerd. 

Paracem Siloxan – ParaSil
Het beste van twee technologieën
Siloxaanverven behoren tot de meest moderne bekledingssystemen. Ze bieden enorme voordelen, zowel voor 
een eerste behandeling van uw gevel als voor een renovatie of sanering. Siloxaanverven combineren hiervoor 
de uitmuntende eigenschappen van minerale bekledingen met deze van organische verven. Ze zijn slagregen-
bestendig, microporeus en hebben een zelfreinigend parelend effect.

Al onze gevelverfsystemen zijn ondergebracht in de collecties Murfi ll Waterproofi ng Coating (WP), 
Murfi ll Renovation Paint (RP), Paracem of ParaSil. Deze productgids laat u kennismaken met onze ver-
schillende systemen, hun glansgraden, structuren en toepassingsmogelijkheden. Voor meer technische 
informatie verwijzen wij u graag door naar onze technische overzichtsbrochure Gevelverfsystemen, de 
Product Databladen of de diverse productfolders. 
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Mathys. Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.
Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd. 
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