20x

TOUGHER*

GEKLEURDE MUUR & PLAFONDVERF

• ANTI-VLEK EN
ULTRA-AFWASBAAR
MAT
DEKKRACHT

AFWASBAARHEID

• EXTREEM HOGE
BESCHERMING
VOOR ALLE KAMERS
*dan conventionele muur-en plafondverven volgens
DIN EN 13300 schrobvastheid klasse 3

HET MERK
RENAULAC

Al meer dan 200 jaar spreekt
Renaulac als Franse verffabrikant
zowel specialisten in de
bouwsector als doe-het-zelvers
aan. We leveren hoogwaardige
kwaliteitsproducten en staan
steeds open voor nieuwe trends
die u inspireren en helpen bij het
realiseren van uw projecten!
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DE PROTECT-TECHNOLOGIE

Maak kennis met de unieke technologie van
RENAULAC PROTECT.

KLEURENGIDS:
DE JUISTE KLEUR VOOR ELKE KAMER
6–7

RENAULAC PROTECT biedt 30 natuurlijke
tinten, die allemaal met elkaar gecombineerd
kunnen worden. Tint op tint of contrasterende
kleuren, alles kan.

PRIMER EN VOORBEREIDING
8–9

10 – 11

Meer dan 190 jaar
ervaring en knowhow
2

De speciaal ontwikkelde primer zorgt in
combinatie met de optimale verftechniek voor
een perfect resultaat.

DE PROTECT-FAMILIE

Eén technologie - eindeloos veel
mogelijkheden.

3

TECHNOLOGIE
20 x

De indrukwekkende technologie
die RENAULAC PROTECT zo
uniek maakt, bestaat uit kleine
beschermende bestanddelen
(protectoren) tussen de pigmenten
en de eigenlijke verfsubstantie. Die
zorgen ervoor dat zelfs het meest
hardnekkige vuil de verf niet kan
schaden.

STERKER*

Innovatieve
technologie

MET RENAULAC PROTECT

ZONDER RENAULAC PROTECT

Technologie:
PROTECTOREN omsluiten
het PIGMENT

HOOGWAARDIG
PIGMENT
geeft de muur zijn
intense kleur

De protectoren omsluiten de pigmenten
helemaal en beschermen ze. Vuil kan
moeiteloos verwijderd worden zonder
resten achter te laten en zonder dat de
kleur vervaagt.

PROTECTOREN

beschermen de pigmenten
optimaal tegen invloeden
van buitenaf

20x

De unieke kwaliteit zorgt voor een
ongelooflijke weerstand. Dankzij
het gebruik van protectoren heeft
het verfoppervlak een 20x sterkere
weerstand dan conventionele
muurverven.

Innovatieve
technologie

TOUGHER*
4

*dan conventionele muur-en
plafondverven volgens DIN EN 13300
schrobvastheid klasse 3

DEKKRACHT

AFWASBAARHEID
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Kinderkamer | Aqua

Gang | Rosemary

MOGELIJKE COMBINATIES VAN CONTRASTERENDE KLEUREN

Pearl

Ivory

Blossom

Taupe

Canvas

Shell

Clay

Silk

Latte

Shadow

Sage

Clouds

Marble

Dried

Clear

Grass

Sky

Rosewood

Rosemary

Wave

Pebble

Corn

Caramel

Aqua

Ocean

Graphite

Sand

Toffee

Deep Sea

Coal

Stormy
Sea

Concrete

MOGELIJKE KLEURENCOMBINATIES TINT OP TINT

KLEURENGIDS VOOR
ELKE KAMER

RENAULAC PROTECT is perfect geschikt voor veeleisende ruimtes die
vaak worden blootgesteld aan dagdagelijkse uitdagingen. Deze verf is dan ook
ideaal voor kinderkamers, keukens of
gangen, maar kan ook in andere
ruimtes een bijzonder effect geven.

Keuken | Toffee

NATUURLIJKE TINTEN – GRENZELOOS COMBINEERBAAR
RENAULAC PROTECT biedt een kleurenpalet met zeer natuurlijke tinten.
Het bijzondere is dat alle kleuren perfect met elkaar gecombineerd kunnen
worden. Contrasterende kleuren die zeer goed samengaan hebben we voor u
horizontaal geordend.
Houdt u meer van tint op tint? Bekijk de tinten dan verticaal. Uiteraard kunt u
ook alle andere tinten naar believen combineren. Het resultaat is hoe dan ook
een harmonieus, natuurlijk kleurenspel.

6
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HET PERFECTE
SYSTEEM
De speciaal ontwikkelde RENAULAC VOORSTRIJK is
zeer geschikt om ook oppervlakken die aan extreem
zware eisen worden blootgesteld langdurig schoon te
houden met RENAULAC PROTECT. Dit product zorgt
ervoor dat oude vlekken niet doordringen en biedt de
optimale voorbereiding voor het schilderen van de
muur. Verkrijgbaar in wit (voor lichte kleuren) en grijs
(voor donkere kleuren).
• VOOR EEN OPTIMALE VOORBEREIDING
• EGALISEERT ONDERGRONDEND

VERWERKING
1. Eerst de hoeken en randen schilderen met een platte
kwast of een radiatorborstel.
2. De verfrol lichtjes bevochtigen, vervolgens voor de
helft in de verf dompelen en voorzichtig beginnen rollen.
3. Werken in een zigzagpatroon: beginnen met de roller
op schouderhoogte en van daaruit de verf eerst naar
boven rollen, dan naar beneden, gelijkmatig en in banen.

1

4. Aansluitend dwars rollen zonder extra verf te
gebruiken.
5. Tot slot, voor het best ogende resultaat, van bovenaf
rollen zonder extra verf te gebruiken.

2

TIPS:
• Schilder eerst het plafond, dan de muren.
• Om zichtbare aanzetten te vermijden: werk weg
van de lichtinval en werk delen die een geheel vormen
zonder onderbreking en “nat in nat” af.
• Wikkel borstels en rollers tijdens eventuele pauzes
strak in plasticfolie om te voorkomen dat ze
uitdrogen.

10 m²
RENDEMENT

1-2h
DROOGTIJD

3

4

4-6h

OVERSCHILDERBAAR

5

GEREEDSCHAP

8

VERSPUITBAAR

REINIGEN
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White Protect & Clear Sky

DE
PROTECTFAMILIE

Welke eisen er ook aan uw muren
worden gesteld, de RENAULAC
PROTECT-familie heeft altijd het
juiste product op maat van uw
behoeften.
De combinatie van witte en
gekleurde wanden geeft elke
ruimte net dat beetje extra.
Natuurlijk vindt u beide in ons
assortiment.

... ZIN IN MEER!
Kleuren creëren
een aangename sfeer in mijn
huis. Maar ook andere projecten
kunnen helpen om van mijn huis
een speciale plek te maken. Voor
elk schilderproject biedt
RENAULAC de beste producten
en zeer innovatieve technologieën.
Kijk zelf maar eens
op de website!

Louise,
38 jaar

renaulac.nl | renaulac.be
10
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KLEUR NIET GEVONDEN?

MIX IT!

De unieke kwaliteit van RENAULAC PROTECT
biedt eindeloos veel mogelijkheden om uw
interieur blijvend op te fleuren. Kies gewoon
uw persoonlijke lievelingstint.

Mengbaar

MAT

Contact
E-Mail: info@renaulac.nl | info@renaulac.be
Technische dienst: Free call 00800/74993333
renaulac.nl | renaulac.be
De kleurstalen zijn zo betrouwbaar mogelijk gereproduceerd.

ZR628909 – 2104

GEKLEURDE MUUR & PLAFONDVERF

