
DEZE VERF & INSPIRATIE IS EEN GRATIS UITGAVE VAN:

SC GAMEREN V.O.F.
De kleurspecialist van de regio

Actie geldig t/m augustus 2020
Vraag aan de balie naar de actievoorwaarden.

Alle Wijzonol 
buitenlakken 
2e blik halve 
prijs

ZOMER
ACTIE

25%
KORTING



Waarom de professionele schilder kiest voor Wijzonol? Vanwege de ongecompliceerde ver-
werking en het blijvend mooie resultaat. Dat wil je natuurlijk als doe-het-zelf schilder ook. Geen 
moeilijk gedoe maar een kwaliteitsverf met een goede vloei die zorgt voor superstrak schilder-
werk met een ongekend lange levensduur. Perfect dekkend dus dat schiet lekker op. Zeker als je 
ook nog met zo’n fijne professionele kwast werkt. Zo wil iedereen wel schilderen. Jij toch ook?  

•  Zeer hoge aanvangsglans
 en langdurig glansbehoud
•  Uitstekende verwerking
•  Uitstekend buiten- 

duurzaam, tot 12 jaar**

• Goed glansbehoud
• Hoge dekkracht
• Buitenduurzaam  
 tot 8 jaar**

•  Hoge glans
•  Strakke vloei
•  Uitstekend buiten- 

duurzaam,  
tot 10 jaar**

• Hoogvullend
• Strakke vloei
• Zeer lange 
 overstaantijd

• Hoge dekkracht
• Vullende grondlak
• Zeer goed 
 schuurbaar

PRODUCTOVERZICHT

De topper in de buitenlakken. Deze lakverf heeft een 
opvallend hoge aanvangsglans en zeer lang glans-
behoud. Voor situaties waar hoge eisen worden gesteld 
aan de levensduur van het schilderwerk. 

Duurzame dekkende lakverf met een mooie hooglans 
voor het aflakken van bestaand schilderwerk en met 
grondverf of primer op voorbehandeld nieuw hout en 
metaal.

Hoogglanzende aflak met een mooie vloei voor strak 
schilderwerk met een uitstekende buitenduurzaamheid. 
Geschikt als aflak op met grondlak of primer voorbe-
handeld hout, metaal en kunststof. 

Hoogvullende grondlak met zeer goede buitenduur-
zaamheid voor nieuw/onbehandeld hout. Egaliseert 
in één laag grove ondergronden en schuurkrassen en 
zorgt voor een glad en strak oppervlak.  

**  onder de juiste schildervoorwaarden en  
-omstandigheden.

Universele grondverf op terpentinebasis voor buiten. 
Te gebruiken als grondlaag op onbehandeld/nieuw hout 
en als overgrondverf op voorbehandeld hout, metaal 
en kunststof.

Buiten schilderen? Kies een verf die ons klimaat optimaal trotseert: de 
oerhollandse buitenverf van Wijzonol. Hét merk van de professionele 
schilder. Met Wijzonol heb je lak aan het weer!

Lak aan het weer met Wijzonol

Wijzonol LBH  
Grondlak HV

Wijzonol Dekkend 
Grondlak

Wijzonol LBH Silicon 
Alkyd Hoogglanslak

Wijzonol LBH SDT 
Ultra Hoogglanslak

Wijzonol Dekkend 
Hoogglanslak

Datum vakantie openingstijden: 
27 juli t/m 22 augustus halve dagen geopend

NIEUW!

Uw favoriete 
(meng)kleur in 
een spuitbus?
Wij vullen hem graag 
voor u! Prijs €9,95 

*excl. verf en alle lakverven mogelijk.
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