*Kleur niet bindend - zolang de voorraad strekt.
**Vraag de actievoorwaarden en deelnemende gevelverven aan het toogpersoneel.

MET DE LENTE VOOR DE DEUR GEEF JE ELKE GEVEL BEST
DE BESCHERMING & UITSTRALING DIE HIJ VERDIENT!
Of het nu gaat om het verfraaien of beschermen van gevels, met meer dan 40 jaar ervaring en
miljoenen vierkante meters succesvolle toepassing heeft Mathys® alles in huis om u en uw klanten
het beste resultaat te bieden. Een uitgebreid gamma aan decoratieve verven en een onklopbaar
gamma aan waterdichtingsproducten zorgen ervoor dat u steeds de juiste oplossing heeft voor elke
gevelklus.

Van 1 april tot en met 31 mei 2018
krijgt u bij aankoop van 80 l/kg
van de deelnemende gevelverven
een trolley cadeau.

MURFILL® WATERPROOFING COATING

MURFILL® RENOVATION PAINT

Langdurige elastische, scheuroverbruggende en
waterdichte gevelbescherming. De microporeuze
structuur zorgt dat de ondergrond constant blijft
ademen. Gebruiksklaar en eenvoudig aan
te brengen op elke gevel.

Geeft een decoratieve matte toets aan de gevels
van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Herstelt
en voorkomt blijvend alle haarscheurtjes. Nieuwe
gevels komen extra fraai voor de dag en
verweerde buitenmuren ogen weer als nieuw.

•
•
•
•
•
•

• 500% elastisch
• herstelt en voorkomt haarscheurtjes,
zelfs bij minimale laagdikte
• blijvend elastisch tot -30°C
• waterdampdoorlaatbaar
• uitstekend bestand tegen veroudering
• excellente weerstand tegen vervuiling
• mat aspect, maskeert oneffenheden
• verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

•
•
•
•

100% waterdicht
400% blijvend elastisch
waterdampdoorlaatbaar
scheuroverbruggend
watergedragen
beschermt tegen veroudering, beschadiging
en vochtinsijpeling
zeer goed dekkend, satijnglans
10 jaar productgarantie
10 jaar verzekerde garantie met Euracor-attest
ook beschikbaar in Quartz

MURFILL® RP SILOXAN NF
Mat en elastisch
Een zeer matte elastische renovatiecoating
op basis van acrylaten-siloxanen. Ideaal voor
het beschermen en renoveren van nieuwe of
oude buitenmuren. De verf is bestand tegen
microbarsten tot 0,2 mm.
• uitstekende weerstand tegen veroudering
en vervuiling
• zelfreinigend, hydrofoob
• parelend effect
• waterdampdoorlatend
• zeer goed dekkend
• mineraal mat aspect
• elastische film

PARACEM® SEMI-MATT
Paracem® Semi-Matt geeft met kleur een eigen
karakter aan een gevel. Het creëert sfeer en
herkenning.
• watergedragen acrylaatverf
• waterdampdoorlatend
• uitstekende weerstand tegen
weersomstandigheden
• weinig gevoelig aan vuilaanhechting
• goede dekkracht
• soepel
• snel drogend
• 5 jaar productgarantie
• 5 jaar verzekerde garantie met Euracor-attest
• ook beschikbaar in Semi-Gloss en Quartz

Deze producten nemen ook deel aan de actie
MurPrim® S NF
Solventgedragen fixeermiddel en primer
te gebruiken in combinatie met alle Mathys®gevelverven.

PEGATEX®
Hoogwaardige latexverf voor matte
gevelafwerking.
•
•
•
•
•
•
•

watergedragen latexverf
uniform mat aspect
binnen- & buitengebruik
goede wasbaarheid
gemakkelijk aan te brengen
hoge dekkracht
verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

Pegafix® Universal
Kleurloze impregnatieprimer, aan te brengen
op diverse poreuze en licht krijtende
oppervlakken, alvorens deze te schilderen met
waterverdunbare verven.
PegaPrim® Exterior
Zeer goed dekkende watergedragen grondlaag,
maakt de ondergrond uniform qua absorptie
en kleur.
Secco® Super
Solventgedragen kleurloze hydrofuge,
beschermt buitenmuren tegen regendoorslag.

Meer info?
Voor meer informatie en een overzicht van alle Mathys®-producten,
kijk op www.mathyspaints.be of contacteer uw groothandel.

5 TOT 10 JAAR GARANTIE OP DE MATHYS®-SYSTEMEN
3 eenvoudige stappen om de garantie te bekomen:
1. Vraag een technisch advies aan de Mathys®-vertegenwoordiger.
2. Voer de werken uit zoals beschreven in het technisch advies.
3. Het garantiecertificaat wordt u bezorgd na controle en goedkeuring van de
uitgevoerde werken volgens het officieel voorschrift van de NV Mathys®.

Waterdichte garantie
Met Murfill® producten heeft u gegarandeerd een blijvend mooi resultaat.
Mathys® biedt u diverse garantiesystemen aan:
Murfill® Waterproofing Coating
10 jaar productgarantie of
10 jaar verzekerde garantie met
Euracor-attest

Murfill® Renovation Paint
5 + 5* jaar goed standhouden garantie

De garantieprocedures
zijn op aanvraag verkrijgbaar.

* Verlenging na controle. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet u wel een beroep doen op een
technisch adviseur van Mathys®. Voor meer informatie over onze garantievoorwaarden kan u steeds contact
opnemen met uw verfgroothandel of met de technische en commerciële diensten van Mathys®.

Surf naar mijngevel.be, registreer u en
neem deel aan de wedstrijd. Zo maakt u
kans op een Bose speaker t.w.v. € 139,00.
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