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

IMAGINE

De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar:
• scheurvorming

• bepleistering die loskomt

• opstijgend vocht

• mos

• betonbewapening die roest

• schimmels

Buitenmuren

imagine - facade

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

Meer dan 1.200 hedendaagse
• algen

productgids

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

Gevelverfsystemen

kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren
aan toegevoegd. Imagine is een kleurencollectie
die inspireert en beïnvloedt…

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.

FACADE

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

voor het buitenmurengamma van Mathys.

Een selectie van meer dan 400 kleuren
De kleuren zijn toepasbaar in zowel de patrimoniale

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

als de hedendaagse architectuur.

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

Een perfect “werkinstrument” om gevelkleuren

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

te harmoniseren met de omgeving.

it’s all about colour

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 verscheidenheid aan glansgraden en structuren biedt Mathys ook een brede waaier aan kleuren aan.

Kwaliteit
Betrouwbaarheid
Garantie

Al onze gevelverfsystemen zijn ondergebracht in de collecties Murfill Waterproofing Coating (WP),
Murfill Renovation Paint (RP), Paracem of ParaSil. Deze productgids laat u kennismaken met onze verschillende 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.

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.

Murfill Waterproofing Coating

(Murfill Waterproof Coating, Murfill WP Plus, Murfill 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 dekkracht en elasticiteit van Murfill Waterproofing Coating vrijwaart uw gevel tegen veroudering, beschadiging
en vochtinsijpeling. Kortom, gevelbescherming met waterdichte garanties.

Murfill Renovation Paint
(Murfill Renovation Paint, Murfill RP Siloxan)

Een decoratieve toets voor het renoveren én verfraaien van gevels
Een matte en blijvend elastische renovatieverf. Murfill Renovation Paint verven geven een decoratieve toets
aan de gevels van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ze herstellen en voorkomen blijvend alle haarscheurtjes, 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 slagregenbestendig, microporeus en hebben een zelfreinigend parelend effect.
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Mathys. Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.
Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd.

Paracem Siloxan

ParaSil

Murfill Renovation Paint

Murfill RP Siloxan

elastische waterdichtingssystemen

Paracem Quartz

elastische systemen

Paracem Semi-Gloss

vullende systemen

dunlagige systemen

Paracem

Murfill Waterproofing Coating

Murfill Quartz

400% elastisch
100% waterdicht
Murfill WP Plus

DOE DE TEST !

www.mijngevel.be

