
Advies verfsystemen 
Metaal (staal)       Non-ferro (verzinkt, rvs, aluminium)  Harde kunststof    MDF 

                                                                                                                                           

 

 PRIMER     PRIMER     PRIMER     PRIMER   
Coatright hechtprimer    Coatright hechtprimer    Coatright hechtprimer   Coatright 1K Vulprimer 
(universeel inzetbaar, lichte roestwering)  (universeel inzetbaar)    (proefvlak zetten ivm vele versch. soorten kunststof) (universele vulprimer) 

                       

Coatright roestwerende primer  Coatright 2K Epoxy Primer   Coatright 2K Epoxy Primer   Coatright 2K Vulprimer 
(extra zware vochtbelasting, roestwerend)  (hoge chemische belasting,    (proefvlak zetten ivm vele versch.soorten kunststof) (hoge chemische belasting,  

      hoge mechanische belasting)         hoogwaardige laksystemen bv keukens) 

 

Coatright 2K Epoxy Primer         Coatright 2K PU zijdeglans       
(hoge chemische belasting,            (evt. rechtstreeks op harde kunststof, na opweken 

hoge mechanische belasting)         proefvlak zetten ivm vele versch.soorten kunststof) 

 

PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN 
Coatright 3in1 (universeel, roestwerend)  Coatright 3in1 (universeel)   Coatright 3in1 (universeel)   Coatright 3in1 (universeel) 
 

Coatright Metaalbeschermende  

Deklaag (met ijzerglimmer) 

 

AFLAK        AFLAK     AFLAK     
Coatright Metaalbeschermende   Coatright Metaalbeschermende  Coatright Metaalbeschermende  Coatright Metaalbeschermende 

Deklaag (met ijzerglimmer, kan op metaal   Deklaag (evt. als karakteristiek ijzerglimmer- Deklaag (evt. als karakteristiek ijzerglimmer- Deklaag (evt. als karakteristiek   

als primer en aflak in één gebruikt worden)  uiterlijk gewenst is)    uiterlijk gewenst is)    ijzerglimmer uiterlijk gewenst is) 

   

Coatright Hittebestendige lak  Coatright Hittebestendige lak  Coatright Hittebestendige lak  Coatright Hittebestendige lak 
(universeel, 1komp., hittebest. tot 300 gr)  (universeel, 1komp., hittebest. tot 300 gr)  (universeel, 1komp., hittebest. tot 300 gr)  (universeel, 1komp., hittebest. tot 300 gr) 

  

Coatright 2K PU zgl of hgl   Coatright 2K PU zgl of hgl   Coatright 2K PU zgl of hgl   Coatright 2K PU zgl of hgl 
(2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,   (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,   (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,   (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast, 

betere chemische resistentie)   betere chemische resistentie)   betere chemische resistentie)   betere chemische resistentie) 

 

Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl  Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl  Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl  Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl 
(evt. blanke topcoat, extra bescherming en   (evt. blanke topcoat, extra bescherming en   (evt. blanke topcoat, extra bescherming en  (evt. blanke topcoat, extra bescherming en 

chemische resistentie)    chemische resistentie)    chemische resistentie)    chemische resistentie) 

  



Advies verfsystemen 
Dak- en gevelplaten   Hout     Beton/Steen    Oude intacte verflaag 

                                                                                                                                                                                                       

  

ALTIJD: Voorbehandelen (zie specifieke datablad) 

ALTIJD: Ontvetten met Coatright Aqua Ontvetter 

PRIMER     PRIMER     PRIMER     PRIMER   
Coatright Dak- en Gevelrenovatie  Coatright 1K Vulprimer   Coatright 2K Epoxy Primer   Coatright Hechtprimer  

Coating (primer en aflak in één)   (universele vulprimer)          (universele hechtprimer) 

      Coatright 2K Vulprimer 
      (hoge chemische belasting,          Coatright 2K Epoxy Primer    

      hoogwaardig laksysteem)          (indien nodig, of onbekende ond.grond) 

                

PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN  PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN 
Coatright 3in1 (universeel, roestwerend)  Coatright 3in1 (universeel)   Coatright 3in1 (universeel)   Coatright 3in1 (universeel) 
 

AFLAK        AFLAK     AFLAK     AFLAK 
Coatright Dak- en Gevelrenovatie  Coatright 2K PU zgl of hgl   Coatright 2K Vloercoating   Coatright Metaalbeschermende 

Coating (primer en aflak in één)   (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,  (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,  Deklaag (evt. als karakteristiek  

      betere chemische resistentie)   vloeren)      ijzerglimmer uiterlijk gewenst is) 

   

      Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl  Coatright 2K PU zgl of hgl   Coatright 2K PU zgl of hgl 
      (blanke topcoat, extra bescherming en  (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast,  (2 komponenten, extra stoot- en slijtvast, 

      chemische resistentie)    betere chemische resistentie)   betere chemische resistentie) 

       

Coatright 2K Vloerlak   Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl  Coatright Anti-Graffiti zgl of hgl 
        (houten vloeren, dekkende kleuren)   (evt. blank e topcoat, extra bescherming en   (evt. blanke topcoat, extra bescherming en 

            betere chemische resistentie)   chemische resistentie) 

 

      NIEUW:     NIEUW:     NIEUW:  

      Coatright 2K Blanke lak extra mat  Coatright 2K Wandcoating extra mat Coatright 2K Wandcoating e.mat 

      (2 komponenten, superieure kwaliteit)  (2 komponenten, uitermate stoot- en slijtvast,  (2 komponenten, uitermate stoot- en slijtvast 

            hoge chemische bestendigheid)   hoge chemische bestendigheid) 

            Coatright 2K Blanke lak extra mat  Coatright 2K Blanke lak extra mat  

            (2 komponenten, superieure kwaliteit)  (2 komponenten, superieure kwaliteit) 


