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OVER CONTI COATINGS

Conti Coatings levert een sterke lijn coatings, lakken en 
afwerkingsmateriaal. Conti Coatings is een Duitse verffabrikant die 
gebruik maakt van speciale Nederlandse recepturen waarvan de 
oorsprong ligt bij de oude De Graaff en Baas Verffabriek. Duitse 
kwaliteit in een Nederlands jasje. Groothandels en verfwinkels zijn 
hiermee voorzien van een compleet assortiment producten voor de 
schilder en de consument. 

VOOR ELKE KLUS HET JUISTE PRODUCT



Maak uw assortiment

COMPLEET



GRONDVERVEN 

De productlijn van Conti Coatings bevat watergedragen en 
oplosmiddelhoudende grondverven die zowel binnen als buiten 
op verschillende ondergronden toepasbaar zijn. Naast traditionele 
grondverven biedt Conti Coatings ook grondverf voor specifieke 
ondergronden, zoals glas en keramiek. Conti Coatings voorziet zowel 
de vakschilder als de consument van alle benodigde verven en lakken.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze grondverven vindt u op de website www.conticoatings.nl.

UNIVERSAL PRIMER
De Universal Primer is een watergedragen 
anticorrosief werkende universeelprimer 

voor binnen en buiten op basis van 100% 
PU-acrylaat. De primer heeft een zeer goede 

hechting op praktisch alle ondergronden.

CLASSIC ALLGRUND
Een oplosmiddelhoudende, sneldrogende en 
makkelijk te verwerken grondverf. Dat is de 
Classic Allgrund van Conti Coatings. Deze 
grondverf is geschikt voor ijzer, staal, zink, 

aluminium, koper, harde kunststoffen en hout. 

CLASSIC PRIMA-VITE
Met de Classic Prima-Vite van Conti Coatings 
bent u verzekerd van een goede dekking en 
vulling. Deze grondverf is geschikt voor het 

bijwerken van bestaande verflagen die dezelfde 
dag geheel moeten worden overgeschilderd.



Voor een

PERFECTE AFWERKING



AFLAKKEN  

Conti Coatings biedt een breed assortiment aflakken waarmee iedere 
ondergrond een strakke en frisse uitstraling krijgt. Het assortiment 
lakken bestaat uit watergedragen, oplosmiddelhoudend, spray en 
decoratieve afwerkingen. Het assortiment bevat ook aromaatvrije 
lakken, die minder reukbelastend zijn bij het aanbrengen. Met Conti 
Coatings is iedereen voorzien van elke specifieke lak die hij nodig heeft.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze aflakken vindt u op de website www.conticoatings.nl.

CLASSIC BRILLANT
De Classic Brillant is een aromaatvrije, 

hoogglanzende kunstharslak voor gebruik op 
voorbehandelde ondergronden, zowel binnen 

als buiten. De lak kenmerkt zich door een 
goede dekkracht en een hoge, volle glans.

CLASSIC SATIN
Met de Classic Satin levert u altijd 
hoogwaardig schilderwerk af. Deze 

zijdeglanslak is stoot- en slagvast, heeft een 
uitstekend verloop en is uiterst weerbestendig. 
Kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

CONTIPUR GLOSS
Gegarandeerd een perfecte afwerking met 

de ContiPur Gloss op waterbasis. 
Deze milieuvriendelijke, zeer elastische lak 
op basis van PU-acrylaat droogt glanzend 

op en is niet vergelend.



Decoratief en

MAKKELIJK IN ONDERHOUD



TRANSPARANTE VERVEN   

Bij Conti Coatings vindt u diverse transparante verven, van 
impregneermiddelen tot blanke lakken. Hiermee blijft de ondergrond 
van uw object zichtbaar, maar is deze wel beschermd tegen 
bijvoorbeeld krassen en vocht. U kunt bij Conti Coatings terecht voor 
bijzondere verf voor decoratieve afwerkingen en onderhoud.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze transparante verven vindt u op de website www.conticoatings.nl.

TEKTON 10

Tekton 10 is een oplosmiddelhoudende
houtveredeling voor een decoratieve

afwerking op houten ondergronden buiten.
Deze transparante verf is geurarm, 

makkelijk te verwerken en druppel geremd.

CONTIPUR GLOSS KLARLACK

Deze waterverdunbare en zeer elastische 
transparante verf is dé perfecte verf voor al 
uw houten ondergronden. De ContiPur Gloss 
Klarlack is kras- en slijtvast en is daarnaast 

ook goed huidvetbestendig.

CONTIPUR SATIN KLARLACK

De ContiPur Satin Klarlack droogt 
zijdeglanzend op en heeft een zeer 

goed verloop. Deze transparante verf 
is geschikt op hout en heeft prima 

verwerkingseigenschappen.

Decoratief en

MAKKELIJK IN ONDERHOUD



De beste basis

VOOR UW SCHILDERWERK



VOORSTRIJK- EN FIXEERMIDDELEN    

Conti Coatings biedt een breed assortiment voorstrijk- en fixeermiddelen. 
Of u nu witte of transparante voorstrijk nodig heeft, voor binnen of buiten, 
bij Conti Coatings vindt u altijd de beste basis voor uw verf. En heeft u 
zuigende of poederende ondergronden? Conti Coatings heeft de juiste 
oplossing.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze voorstrijk- en fixeermiddelen vindt u op de website www.conticoatings.nl.

PURACRYL TIEFGRUND
Deze oplosmiddelvrije voorstrijk 
is bijzonder geschikt voor het 
vastzetten van oude, krijtende 

dispersiemineraalverflagen. De Puracryl 
Tiefgrund geeft een goede hechting.

PURACRYL WP GRUND
De Puracryl WP Grund is een wit 

gepigmenteerde voorstrijk voor binnen 
en buiten, geschikt op alle 

voorkomende ondergronden bij gevel- 
en binnenmuurafwerkingen.

FASSADENGRUND P 
Deze matte gepigmenteerde 

Fassadengrund P is geschikt voor zowel 
binnen- als buitenafwerkingen. Deze 
gepigmenteerde quardz hechtgrond is 

spanningsarm en waterdamp doorlatend.



De juiste verf voor

IEDERE RUIMTE



MUURVERVEN    

Conti Coatings biedt u een ruime keuze aan muurverven voor wand- en 
plafondafwerkingen waarmee ieder oppervlak een nieuwe uitstraling 
krijgt. Binnen het assortiment van Conti Coatings bevinden zich ook 
hypoallergene muurverven. Deze muurverven bevatten geen stoffen 
waarvan bekend is dat ze een allergische reactie kunnen veroorzaken. 
Met Conti Coatings heeft u voor iedere ruimte de juiste verf.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze muurverven vindt u op de website www.conticoatings.nl.

MUURVERF GRABALUX

De Muurverf Grabalux is de juiste verf 
voor zowel binnen als buiten. Deze 
muurverf is een dubbeldekkende, 

oplosmiddelvrije dispersieverf met een 
matte glansdraad en is reuk- en spatarm.

MUURVERF SML

Met de Muurverf SML zorgt u voor een 
hoogwaardige afwerking van al uw wanden 
en plafonds. Deze matte, zeer sterke latex verf 
heeft een hoge waterdampdoorlatendheid 

en is prima verspuitbaar.

MUROLUX SMP PRIM-A-LOMA

Deze matte, oplosmiddelhoudende isoleerverf 
is ideaal voor alle renovatiewerkzaamheden 

binnenshuis. Deze geurarme en aromaatvrije verf 
is zeer goed isolerend op vervuilde ondergronden, 

zoals nicotine-, water- en roetvlekken.



Gevels

BETER BESCHERMD



GEVELCOATINGS     

Voor het afwerken van gevels heeft een schilder specifieke verf nodig. 
Met name het klimaat heeft veel invloed op de verflaag. Conti Coatings 
biedt een ruim assortiment aan gevelcoatings die de gevel beschermen 
tegen zon, regen en andere weersomstandigheden. Met Conti Coatings 
levert iedere schilder met groot gemak het beste resultaat.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze gevelcoatings vindt u op de website www.conticoatings.nl.

UNIVERSEEL PUA

De Conti Coatings Universeel PUA is een 
allround coating die zowel binnen als buiten 

gebruikt kan worden. Deze zijdematte 
acrylaat is ideaal voor betonbescherming, 

maar ook op damwandprofielen.

SILCOSAN

Het bijzondere aan deze SilcoSan is zijn 
ongevoeligheid voor vervuiling. Deze gevelcoating 

is daarom goed toepasbaar op steenachtige 
gronden buiten. De mineraalmatte, siliconenhars 

gevelverf heeft een uitstekend afpareleffect.

ELASTOCRYL

De ElastoCryl kunt u gebruiken voor het 
overbruggen van krimp- en haarscheuren. 

Deze matte hoog elastische siloxaan-acrylaat 
gevelcoating is ongevoelig voor vervuiling en 
heeft zeer goede hechtingseigenschappen. 



Elegant én

FUNCTIONEEL 



VLOERCOATINGS      

De vloercoatings van Conti Coatings zijn uitstekend geschikt voor 
iedere vloer: van lichte tot intensief gebruikte ruimtes en van binnen 
tot buiten. Ideaal voor het afwerken van garages, opslagruimtes, 
balkons of hobbyruimtes. Creëer een elegante én functionele ruimte 
met de vloercoatings van Conti Coatings.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze vloercoatings vindt u op de website www.conticoatings.nl.

EP FINISH
De EP Finish is een waterverdunbare, zijdeglanzende twee 

componenten vloercoating op epoxyhars basis. Deze coating is 
goed reinigbaar en uitstekend bestand tegen vervuiling met olie 
en benzine. Te gebruiken op vloeroppervlakten met een hoge 

belasting, zoals een garage, een autoshowroom of een magazijn.

METHACRYLAT-BODEMFARBE
Deze zijdematte, waterverdunbare acryl vloerverf is geschikt 

voor minerale binnen- en buitenvloeren. De Methacrylat-
Bodemfarbe kunt u gebruiken bij gemiddeld belaste 
oppervlakten, zoals hobbyruimtes en balkons. Deze 

vloercoating is makkelijk te verwerken.



GLASWEEFSEL EN LIJM       

De glasweefsels en lijm van Conti Coatings zijn ijzersterk. Gebruik de 
Conti Coatings glasweefsels om oneffenheden op wanden of plafonds 
weg te werken. Onze gebruiksklare lijmen zijn goed te verwerken en 
zuinig in gebruik. De producten van Conti Coatings zijn daarnaast ook 
milieuvriendelijk. Zo profiteert iedere vakschilder van de beste lijm en 
weefsels voor een scherpe prijs.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze glasweefsels en lijmen vindt u op de website www.conticoatings.nl.

TEX KLEBER TRANSPARANT
De Tex Kleber is een transparant opdrogende, ongevulde 

dispersielijm voor het verlijmen van glasvezelweefsel, glasdeco-, 
vinyl-, en textielbehang op binnenmuren. Deze lijm is makkelijk 

te verwerken en zuinig in gebruik.

GLASWEEFSEL RUIT MIDDEL
De Glasweefsel Ruit Middel is een gepigmenteerde glasweefsel 
met een ruitmotief. De glasweefsel is zowel op de traditionele 
manier, als met een lijmmachine te verwerken. Scheurt niet en 

heeft een stabiel patroon. Direct in één keer af te werken.



De beste kwaliteit voor een 

SCHERPE PRIJS
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