Verven en primers voor speciale toepassingen
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Innovatie. Kwaliteit. Probleemoplossing.
Zinsser werd in 1849 op basis van deze principes opgericht en blijft dit originele charter al meer dan 150 jaar lang trouw.
Zinsser werd in 1849 opgericht door
William Zinsser (foto). Sindsdien is Zinsser
erin geslaagd om uit te groeien tot een
merk dat wordt geassocieerd met unieke
en probleemoplossende producten die
beantwoorden aan de behoeften van
vakmensen en doe-het-zelvers.

Innovatie
Sinds de introductie van Schellak op de Amerikaanse markt
in het midden van de 19de eeuw tot de huidige ontwikkeling
van krachtige primers, wandbedekkende producten en
beschermende coatings speelt Zinsser een toonaangevende
rol op het vlak van innovatie. Het merk creëert nieuwe
producten – en nieuwe productcategorieën – die niet alleen
op de behoeften van professionele gebruikers inspelen, maar
die bovendien hun verwachtingen op het vlak van kwaliteit
en prestaties overtreffen.
De onderneming heeft intussen in haar sector al tal van
primeurs op haar naam staan: B-I-N®, de eerste op Schellak
gebaseerde primer-sealer; Bulls Eye® 1-2-3, de eerste
watergebaseerde universele primer en Perma-White®, de
eerste verf die de droge film beschermt tegen aantasting
door schimmels.

Kwaliteit
De naam Zinsser is in de loop der jaren synoniem geworden
van kwaliteit. Onze producten worden gemaakt in
productievestigingen waarvoor we het ISO 9001-certificaat
hebben gekregen. Dit staat garant voor consequente
kwaliteit van de hoogste klasse. Onze toewijding aan kwaliteit
strekt zich uit over alle domeinen waarop we actief zijn.

Probleemoplossende producten
Zinsser heeft in al die jaren een reputatie opgebouwd
als een onderneming die luistert naar de gebruikers van
haar producten en die nieuwe producten ontwikkelt - of
eigenschappen aan bestaande producten toevoegt - die op
de veranderende behoeften van de gebruiker inspelen.

Dat is de reden waarom Zinsser haar primertechnologie
nu heeft uitgebreid met krachtige primer-sealers met lage
VOS-waarden en constant research- en ontwikkelingswerk
uitvoert rond nieuwe producten.
Zinsser levert producten van wereldklasse die de
uitdagingen van de ‘echte’ wereld met succes aangaan en die
beproefde oplossingen bieden voor verfproblemen. Onze
gepatenteerde B-I-N primer bijvoorbeeld werd nog nooit
geëvenaard of overtroffen!
Wij blijven de tradities van innovatie en kwaliteit trouw die
door de oprichter van onze onderneming, William Zinsser,
werden geïntroduceerd: probleemoplossende producten
ontwikkelen waarop mensen kunnen vertrouwen. Doordat
we deze principes altijd trouw gebleven zijn, is Zinsser nu de
favoriete primer voor de professionele schilder.
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B-I-N®
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De best presterende op Schellak gebaseerde hechtprimer en vlekkenisolator.
Productoverzicht

Kenmerken en voordelen

B-I-N® is de ultieme op Schellak gebaseerde
isolerende hechtprimer. Dit product is perfect
geschikt voor gebruik op oppervlakken binnen
en voor het isoleren van lokale vlekken buiten.

n

De best presterende isolerende hechtprimer

Toepassingsinformatie

n

Houdt geuren permanent tegen

Verbruik:

12.5m2/L

n

Legendarische hechting op eender welke ondergrond

Hanteerbaar:

15 min.

n

Binnen en lokale vlekken buiten

Uitgehard:

1 - 3 dagen

n

Isoleert bloedende knoesten en harsstrepen

Overschilderbaar: 45 min.

n

Droog in 15 minuten

n

Overschilderbaar na 45 minuten

B-I-N® biedt een ongeëvenaarde hechting op glanzende
oppervlakken – ook glas – zonder dat u hoeft te schuren en
isoleert hardnekkige vlekken. De Schellak-formule met sterke
hechtingseigenschappen dekt poreuze oppervlakken af en
isoleert bloedende knoesten en harsstrepen.
B-I-N® werkt uitstekend bij water-, meeldauw-, nicotine- en
olievlekken, vlekken van markeerstiften en nog veel meer.
B-I-N® isoleert iedere soort geur (van rook- en brandschade
tot geuren van huisdieren en nicotine) op een permanente
manier. De droge film is niet toxisch en hypoallergeen en het
product kan worden gebruikt in zones waar de behandelde
oppervlakte soms in contact kan komen met voeding.

Verpakking
1L - 3,75L - 10L

Kleuren
Wit

Toepassing

Perfect voor plafonds binnen gebouwen, muren, deuren en
aanverwante beschilderbare oppervlakken en spot priming
op hout, pvc, afwerkingen en metaal buiten.

www.mathyspaints.eu

Bulls Eye® 1-2-3
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Watergedragen primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen, binnen en buiten.
Productoverzicht
Bulls Eye® 1-2-3 is onze klassieke universele
watergedragen primer en isolator voor gebruik
binnen en buiten. Dit product geeft bij het
aanbrengen weinig geur vrij, droogt snel en
biedt een uitstekende hechting op glanzende
oppervlakken.
Met Bulls Eye® 1-2-3 kunnen heel uiteenlopende oppervlakken
binnen en buiten op een doeltreffende manier worden
gegrond en geïsoleerd. Het is een hechtprimer die uitstekend
werkt op gladde oppervlakken. Dit product biedt een
uitstekende hechting zonder dat u de ondergrond vooraf hoeft
te schuren. Bulls Eye® 1-2-3 is roestwerend wanneer het over
schone ferrometalen zoals ijzer en staal wordt aangebracht.
Bulls Eye® 1-2-3 is ook uitstekend geschikt als isolator van
vlekken. Het dekt graffiti, vetvlekken, teer en asfalt op een
permanente en volledige manier af - zowel binnen als buiten.

De droogtijd bedraagt amper 30 min. en na 1 uur kan u
afwerken. U kunt deze primer gebruiken in een kleur die
aansluit op de kleur van de afwerkingslaag (geen felle, donkere
kleuren). Op die manier bespaart u niet alleen tijd, maar ook
geld.

Kenmerken en voordelen

Toepassingsinformatie
Verbruik:

10m2/L

Hanteerbaar:

30 min.

Uitgehard:

7 dagen

Overschilderbaar: 1 uur

n

Binnen en buiten

n

Hecht op alle ondergronden zonder schuren

Verpakking

n

Isoleert vlekken, graffiti en looistoffen

1L - 3,75L - 10L

n

Roestwerend, ideaal voor nieuwe metalen

n

Droogt in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur

Kleuren
Wit
Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing

Bulls Eye® 1-2-3 heeft uitstekende roestbeschermende
eigenschappen en is ideaal geschikt voor de behandeling
van nieuw metaal. Het is in zijn ‘natte’ toestand bestand tegen
vliegroest – en biedt een roestweerstand voor de volledige
levensduur van de coating. De primer droogt tot een gladde,
vaste en waterbestendige laag die perfect geschikt is voor
het schilderen van ijzeren leuningen, stalen deuren, metalen
panelen, leidingen, gegalvaniseerde goten – ieder metalen
oppervlak binnen of buiten.

www.mathyspaints.eu

Perma-White®
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Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels. Watergedragen binnenmuurverf.
Productoverzicht
Perma-White® beschermt de droge film tegen
aantasting door schimmels, ideaal voor
vochtige ruimtes.
Perma-White® heeft zijn doeltreffendheid tegen aantasting
door schimmels en meeldauw op de verflaag in zware
onafhankelijke laboratoriumtests aangetoond. Het product
werd daarbij blootgesteld aan een combinatie van de
vaakst voorkomende en problematische schimmel- en
meeldauwsporen die tegenwoordig in het milieu voorkomen.
Perma-White® interieurverf beschermt zichzelf tegen de
beschadigende effecten van lelijke schimmel en meeldauw
en zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en andere
overschilderbare oppervlakken binnen er helder blijven
uitzien.
Perma-White® hecht op bestaande solventgedragen of
glanzende verven - zelfs Formica® en keramische tegels
zonder schuren. Perma-White® isoleert ook matte verf,
cementblokken en beton. Dit product is ideaal geschikt
voor zones waar een permanente hoge vochtigheid,
frequente temperatuurschommelingen, een onvoldoende
luchtcirculatie of andere omstandigheden de groei van
schimmel en meeldauw zouden kunnen bevorderen en de
verflaag zouden kunnen aantasten.

Perma-White® Matt - Aanbevolen voor gebruik in zones
met een hoog vochtigheidsgehalte, waar een duurzame
afwerking met weinig glans gewenst is (bv. afgewerkte
kelderruimten en keukens).
Perma-White® Satin – Een gesatineerde afwerking die kan
worden geschrobd, die wordt aanbevolen voor ruimten met
een hoge vochtigheidsgraad die in hoge mate aan slijtage
worden blootgesteld. Ideaal voor bad- en waskamers.
Perma-White® is niet alleen geschikt voor gebruik in
woningen, maar is ook de ideale oplossing voor hotels,
verzorgingshuizen, scholen, ziekenhuizen enz…

Kenmerken en voordelen
n

Bescherming van droge film tegen aantasting
door schimmels

n

Afwasbaar

n

Primer en toplaag in één

n

Ideaal voor vochtige ruimtes

n

Watergedragen, geurarm

n

Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassingsinformatie
Verbruik:

10m2/L

Hanteerbaar:

30 min.

Uitgehard:

7 - 10 dagen

Overschilderbaar: 2 uur

Verpakking
Satin:
Matt:

1L - 3,75L - 10L
1L - 3,75L - 10L

Kleuren
Wit
Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing

www.mathyspaints.eu
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Watertite®
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Vochtwerende verf, geurarm. Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels.
Productoverzicht
Watertite® vochtwerende verf houdt
gegarandeerd water buiten en beschermt de
droge film tegen aantasting door schimmels.
Het product kan makkelijk op een vochtige of
een droge ondergrond worden aangebracht,
waar het voor een gladde niet-korrelige
afwerking zorgt.
Watertite® vochtwerende verf heeft een unieke
solventgedragen formule die een heel geavanceerd
vochtwerend hars combineert met Portland-cement en op
die manier een coating creëert die bestand is tegen een
waterdruk van 2.39 kg/cm2.
Het product beschermt ook de droge film tegen aantasting
door schimmels. Daardoor is Watertite® de ideale keuze voor
oppervlakken waar schimmel en meeldauw problematisch
kunnen zijn.

Watertite® kan in de meeste witte tinten of pastelkleuren
worden aangekleurd en beschikt over een geurarme formule.
Het product hecht zich op eender welke gemetselde
ondergrond binnen of buiten, boven en onder straatniveau
en het is zo geformuleerd dat het terugkerende efflorescentie
op beton en bakstenen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

Toepassingsinformatie
Verbruik:

2m2/L

Hanteerbaar:

1 uur

Overschilderbaar: 4 uur
Uitgehard:

n

Bestand tegen een waterdruk van 2.39 kg/cm2

Verpakking

n

Beschermt de droge film tegen aantasting

3,75L - 10L

door schimmels
n

Kan aangebracht worden op droge, vochtige

Kleuren

7 - 14 dagen

of natte oppervlakken

Wit

n

Ideaal voor kelders

n

Geurarme solventgedragen formule

Aankleurbaar - max. 30ml/5L
(vooral beige, blauw en grijs)

Toepassing

In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan
Watertite® op droge, vochtige of natte oppervlakken worden
aangebracht, zodat waterproblemen onmiddellijk kunnen
worden aangepakt. Na amper vier uur kan er al een nieuwe
laag over worden aangebracht. Het product droogt tot een
gladde, witte en niet vergelende afwerking die resistent is
tegen vuil en stofopname.

www.mathyspaints.eu

Sneldrogende primers, sealers en vlekkenverwijderaars die op meerdere oppervlakken kunnen worden gespoten.

Aanbevolen toepassingsinformatie voor B-I-N® en Bulls Eye® 123.

Kenmerken en voordelen
n

Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten

n

Uitermate effectieve afdichting voor vlekken

n

Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af

n

Sluit geurtjes permanent buiten

n

Hecht aan oppervlakken zonder eerst af te schuren

n

Droog in amper 10 min.

n

Overschilderbaar na 45 min.

Toepassingsinformatie
Verbruik:
Hanteerbaar:
Uitgehard:
Overschilderbaar:
Verpakking:
Kleur:

2m2/spuitbus
10 min.
1 - 3 dagen
45 min.
400ml spuitbus
Wit

Verticale spuitbus voor projecten boven het hoofd

n

Snel redmiddel voor vochtvlekken

n

Matte witte afwerking, komt overeen met de
Isoleert goed - geen vergeling

n

Geurloos - voor alle toepassingen binnen

n

Kan onder of op

Reparatiemortel
Behandeld beton
Gegalvaniseerd metaal
Chroom / Aluminium
/ Roestvrij staal / Inox
Messing / Koper
Lood
Rubber (hard)
Alkyd verven
Polyester

Toepassingsinformatie
± 1.5m2/spuitbus
30 min.
2 uur
2 uur
400ml spuitbus
Wit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Cement / Metselwerk
(volledig uitgehard)

alle verfsoorten gebruikt worden

Verbruik:
Hanteerbaar:
Uitgehard:
Overschilderbaar:
Verpakking:
Kleur:

X

Meubel zonder eindlaag
Triplex / Multiplex
Keramische tegels
Formica®
Glas / PVC
Plafondplaten met vochtplekken

meeste plafondtegels
n

Gipsplaat
Lambrisering / Nieuw hout
/ Raamkozijn

Kenmerken en voordelen
n

Binnenoppervlakken

X

Buitenoppervlakken
Hout
Multiplex / Spaanplaat

X

X
X

Metselwerk/Stuc/Beton/
Cementblokken (uitgehard)
Baksteen
Gegalvaniseerd metaal
Koper
Aluminium

X
X
X
X
X

X

Vlekken & geuren
Brand- & nicotinevlekken
Watervlekken
Knopen (harssporen)

X

Lippenstift / Krijtsporen
/ Balpen / Viltstift
Teer / Asfalt
Creosoot
Graffiti
Kopervlekken
Roestvlekken

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

www.mathyspaints.eu
* Buiten gebruik je B-I-N® enkel voor het isoleren van lokale vlekken. • Raadpleeg de technische fiche (www.mathyspaints.eu). Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Bulls Eye® 123

De CoversUp™ spuitbus is een geurloze
verticale spuitbus die tegelijkertijd een
vlekkenverwijderaar en plafondverf is. De
vlekkenblokkerende primertechnologie
van Zinsser werd opgenomen in dit
hypermoderne product. Biedt een matte
witte afwerking, die overeenkomt
met de meeste plafondgeluidstegels en
witte plafondverven.

B-I-N®

De B-I-N® spuitbus is fantastisch
voor het leggen van een primerlaag
op binnenoppervlakken en kleine
buitenoppervlakken. Met een speciale
formule voor het afdichten, primen en
isoleren van vlekken op eerder geverfd of
nieuw werk. Droog in enkele minuten.

Bulls Eye® 123

CoversUpTM
B-I-N® *

B-I-N®

Bulls Eye® 123

Product Selector

B-I-N®

Spuitbussen
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X

X

X
X

X
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Specificatieservice

Technische ondersteuning

Het productassortiment van Zinsser
omvat professionele coatings voor gebruik
binnen en buiten. U kunt altijd een beroep
doen op onze commerciële en technische
medewerkers die de juiste verf kiezen voor
uw project.

Hebt u een verfprobleem dat u wilt
oplossen? Weet u niet zeker welke primer u
nodig hebt of hoeveel u ervan nodig hebt?
Maak u geen zorgen, u kunt hiervoor op
onze hulp rekenen.

Onze commerciële technische specificaties zijn gratis.
Ons ervaren team werkt in iedere fase van uw project
met u samen. Onze medewerkers bieden u ter plaatse
advies, training en technische bijstand.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u een
professioneel schilderproject hebt waarvoor u graag de
nodige ondersteuning wilt van ons.

Ons technisch ondersteuningsteam staat tot uw dienst
om uw vragen te beantwoorden en om gespecialiseerd
advies te verlenen. Dit team beschikt over een duidelijk
zicht op het aanbod van Zinsser. Onze medewerkers
kunnen u snel vertellen welk product het best geschikt
is voor uw opdracht, advies verlenen over de beste
methode om het product aan te brengen en bepalen
hoeveel u van het product nodig hebt.

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
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@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu
De kleuren die hier worden getoond, worden uitsluitend ter informatie gegeven en geven ten gevolge van de beperkingen van het drukproces misschien niet de eigenlijke kleur van de
verf weer. De waarden die voor de dekking en de droogtijden worden vermeld, zijn theoretische waarden. Zij kunnen variëren afhankelijk van de ondergrond die wordt gedekt en de
poreusheid van die ondergrond.

