WE ZETTEN ALLE VOORDELEN
NOG EVEN IN DE VERF…
•

Perfect afwasbaar

•

Geen risico op glanzende vlekken

OP ZOEK NAAR EEN PRIMA
TE REINIGEN
KWALITEITSVOLLE VERF?

•

Strakke matte look

•

Eenvoudig aan te brengen

•

Goede dekking zonder strepen

Die bovendien een echt matte afwerking heeft en zo
de finishing touch aan uw strakke interieur levert?
Paracem® Deco Ultra Clean heeft het allemaal!

•

Ruime kleurkeuze

Paracem Deco Ultra Clean
®

AFWASBARE BINNENMUURVERF

Deze watergedragen acrylaatverf is geschikt voor
binnenmuren in zowel particuliere als openbare
gebouwen. Mooi egaal schilderwerk ligt zo perfect
binnen handbereik.

Raadpleeg onze technische fiche op www.mathyspaints.eu
voor meer info en reinigingstips.
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TIPS VOOR
HET BESTE VERFRESULTAAT
Paracem® Deco Ultra Clean aanbrengen is een
fluitje van een cent. De verf hecht probleemloos
op de meeste ondergronden (plakwerk, gipsplaten,
baksteen, beton, glasvezel, enz.) en heeft geen
neiging tot streepvorming.
Onverdund aanbrengen met een synthetische borstel
of rol. Een 10mm dikke microvezelrol geeft prima
resultaten. Na 7 dagen drogen is de verf maximaal
afwasbaar. Is de klus geklaard? Het verfmateriaal
kunt u gewoon reinigen met water.

ZEG VUIL &
VLEKKEN VAARWEL
Matte verf brengt rust in uw interieur en ver
doezelt foutjes, maar meestal is ze weinig
of niet afwasbaar. Daar brengt Paracem® Deco Ultra
Clean definitief ver
andering in. In kinderkamers,
keukens, gangen, enz. krijgt fre
quente vervuiling
geen kans meer.
Bevochtig een katoenen doek of zacht zeemvel
met wat lauw water en detergent, even wrijven en
klaar! Bovendien blinkt de verf niet op. Voor meer
ernstige verontreiniging raden we het gebruik van
Mathys® Multi Cleaner aan, een geconcentreerde en
milieuvriendelijke reiniger.
Raadpleeg onze technische fiche op
www.mathyspaints.eu voor meer info en reinigingstips.

MATTE VERF KAN OOK
AFWASBAAR ZIJN,
1 - 4 - 10 L

DAT BEWIJST PARACEM®
DECO ULTRA CLEAN!

+20°

7-10m2/L

VAN LICHT TOT DONKER
Welke tint u ook verkiest om uw ruimte te
doen opleven en sfeer te creëren, u vindt ze in onze
ColourShop®.
Paracem® Deco Ultra Clean is aankleurbaar in
een breed palet van kleuren: van fris wit, over
zacht pastel tot trendy donker. Eén ding is zeker:
de afwasbaarheid is gegarandeerd en het matte
resultaat is verbluffend.
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