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NEW GENERATION  INDUSTRIAL COATINGS



NEW GENERATION  INDUSTRIAL COATINGS

CRYLTANE SPRAY DTS FIXTANE PRIMER FIXTANE FINISH MONOPRIM MONOTOP OXYPRIM

Tweecomponent acrylaat 
polyurethaanverf met goede 
hechting op staal, aluminium, 
verzinkte ondergrond en inox. 

Tweecomponent anticorrosie 
polyurethaanprimer met een 
zeer goede hechting op staal, 
gezandstraalde ondergrond, 
aluminium, OSB platen, verzinkte 
ondergrond, diverse kunststoffen 
(hard PVC, ABS, Polyester,…).

Tweecomponent polyurethaanlak 
met hoogwaardige eigenschappen. 
Fixtane Finish wordt gebruikt als 
afwerkingslaag op Fixtane Primer 
voor de bescherming van rollend 
materieel, machines, meubels, ... 
Fixtane Finish is beschikbaar in twee 
glansgraden: satijn en hoogglans.

Sneldrogende ééncomponent 
anticorrosieprimer voor metalen 
ondergronden en staalconstructies. 

Sneldrogende, ééncomponent, 
industriële alkydverf met een actief 
anticorrosie pigment. Monotop is 
beschikbaar in twee glansgraden: 
satijn en hoogglans.

Tweecomponent anticorrosie 
epoxyprimer met goede hechting 
op staal en gezandstraalde 
ondergronden. Het is de geschikte 
grondlaag voor de anticorrosie 
bescherming van constructies, 
opslagtanks, …

DE NIEUWE GENERATIE VAN INDUSTRIËLE VERVEN VAN LIBERT PAINTS

De technologie van de industriële coatings is de afgelopen twee decennia snel geëvolueerd. Het 
afwerkingsniveau van toplagen wordt steeds belangrijker. De nieuwe Libert-verfsystemen zijn ontstaan 
uit een diepgaande technische expertise met de focus op het economische belang. Door de combinatie 
van nieuwe grondstoffen en kleurformulaties beantwoorden de nieuwe Libert-verfsystemen aan de 
eisen van vandaag:

• kostenbesparing: binders met directe hechting 
• tijdbesparing: voordelige droogtijden voor procesoptimalisatie
• langdurige bescherming en minimaal onderhoud van staalconstructies, rollend materieel, 

machines, ...
• universele hechting: zeer goede hechting op diverse type ondergronden (metalen 

ondergronden, verzinkte ondergronden, staal, aluminium, inox, OSB platen, diverse kunststoffen, 
...)

• hoge resistentie: goedgekeurd op QUV, zoutnevel, mechanische en chemische proeven 
(testrapporten op aanvraag beschikbaar)

• gebruiksvriendelijk: makkelijk te spuiten, goed te verwerken
• steeds nieuwe kleuren beschikbaar op aanvraag van de klanten en dankzij het Innovatint-

kleurensysteem


