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voor de consument



PROFESSIONELE VERF & LAK
voor de consument



OVER SCHILL

Schill levert diverse verven en lakken tegen een aantrekkelijke prijs. 

Professionele kwaliteit voor de consument. Verfwinkels profiteren hiermee van 

een aantrekkelijk product in hun assortiment. Schill levert zowel dispersieverven 

als diverse kunstharslakken. De matte en zijdeglans dispersieverven zijn goed 

afwasbaar.

VOOR ELKE KLUS HET JUISTE PRODUCT

PROFESSIONELE VERF & LAK
voor de consument



Leg een

PERFECTE BASIS



GRONDVERVEN 

De grondverven van Schill zijn ideaal voor iedere consument. De grondverven 

kunnen gebruikt worden op allerlei ondergronden, waaronder alle houtsoorten en 

plaatmaterialen. Daarnaast is de grondverf van Schill sneldrogend, waardoor de basis 

voor toekomstig schilderwerk snel is gelegd. Professionele kwaliteit verf voor de 

consument.

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

SUPER ALLGRUND

Deze veelzijdige universele hechtprimer is makkelijk te 
verwerken op diverse ondergronden, zoals hout, ijzer, 
staal, zink, aluminium, koper en harde kunststoffen. 

De Super Allgrund heeft een actieve corrosiebescherming 
en is zowel binnen als buiten toepasbaar.

SUPER SNELGROND

Met deze grondverf levert u een perfect resultaat 
en kunt u meer dan één laag per dag aanbrengen. 
De Super Snelgrond is ook uitermate geschikt voor 

metaal dat reeds van roestwerende grondverf is 
voorzien. Deze grondverf is aromaatvrij en reuk neutraal.



Het

MOOISTE EINDRESULTAAT



AFLAKKEN  

Met de lakken van Schill geeft u iedere ondergrond een frisse uitstraling. De lakken

zijn zowel binnen als buiten te gebruiken en zijn uiterst weerbestendig. Al onze lakken 

zijn aromaatvrij. Dit is minder reukbelastend. Kies voor een eenvoudige en soepele 

verwerking met de lakken van Schill.

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

SUPER HOOGGLANS

Met de Super Hoogglans van Schill bent u voorzien 
van een hoogglans afwerklak voor ondergronden die 
reeds zijn voorbehandeld. Met deze aflak zorgt u voor 
een volle, hoge glans. Door zijn uitmuntende verloop 

is de Super Hoogglans eenvoudig te verwerken.

SUPER ZIJDEGLANS

Een aromaatvrije, stoot- en slagvaste 
en zeer glansstabiele lak. Dat is de 

Super Zijdeglanslak van Schill. Met deze 
lak levert u in een handomdraai het 

allermooiste eindresultaat.



De  

PERFECTE AFWERKING



MUURVERVEN    

Met de muurverven van Schill schildert u iedere wand met gemak in de door 

u gekozen kleur. Zelfs gipsplaten, rauhfaserbehang, reliëfbehang van papier, 

glasdecorweefsel en intacte oude verflagen op dispersiebasis kunnen met Schill 

verven geschilderd worden. De muurverven van Schill zijn zeer geschikt voor het 

afwerken van al het schilderwerk binnenshuis.

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

SPACTEX

Met de Spactex van Schill bent u verzekerd van een 
hoogwaardige, slijtvaste muur- en plafondafwerking. Deze 

muurverf is geschikt om rauhfaser- en reliëfbehang, glasweefsel 
en intacte oude verflagen over te schilderen. De verf is 

eenvoudig en aanzetvrij te verwerken en heeft een lange opentijd.

SATIN LATEX

De Satin Latex is een slijtvaste en zijdeglanzende muur- en 
plafondverf. Gebruik deze schrobbestendige dispersie binnenverf 

voor een hoogwaardige en slijtvaste afwerking van al het 
schilderwerk binnenshuis. De Satin Latex is al na één keer 

aanbrengen dekkend en gemakkelijk te gebruiken.



GEVELCOATINGS

De gevel bepaalt voor een groot deel de uitstraling van uw pand. 

Met de gevelcoatings van Schill laat u ieder pand er weer als nieuw uitzien. 

Zo beschermt de gevelcoating van Schill uw gevel tegen alle invloeden van 

buitenaf én zorgen de gevelcoatings ervoor dat uw pand er voor lange tijd 

weer netjes uitziet.

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

FASSADENFARBE

De Fassadenfarbe zorgt gegarandeerd voor een perfecte afwerking 
van al uw geveloppervlakten. Deze hoogwaardige dispersie 

buitenverf, op basis van acrylaat/siloxaan bindmiddel, is uiterst 
weersbestendig en heeft een perfect dekkend vermogen. Uitstekend 

geschikt voor zeer langdurige buitengevel bescherming.



Bescherm uw 

BUITENGEVELS
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