
Azet Candor
Duurzame 
bescherming 
voor jaren

Professionele lakken voor buiten!



Candor 365 Hoogglans SB

Omschrijving 
Candor 365 Hoogglanslak SB is een gesiliconiseerde hoog-
glanzende aflak op basis van alkydhars die ook bij lagere 
temperaturen uitstekend verwerkt kan worden. Deze aflak 
heeft een goede dekking en vloeiing, een fraaie hoogglans 
en een zeer goede buitenduurzaamheid. Candor 365 
Hoogglanslak SB is door de goede doordroging bij lagere 
temperaturen vrijwel het gehele jaar inzetbaar.

Azet Candor

Candor Systeemverf SB

Candor Zijdeglanslak PUCandor Glanslak PU

Candor Hoogglanslak SB

Omschrijving 
Candor Systeemverf SB is een ademende dekkende 
houtbeits op basis van een alkydhars bindmiddel. Een 
één-pot-systeem met een ¾ aanvangsglansgraad wat 
zorgt voor een verlengde onderhoudsinterval. 
Systeemverf SB heeft een goede vulling en laat zich zeer 
soepel verwerken. 

Toepassing 
Candor Systeemverf SB wordt buiten toegepast op al het 
houtwerk waar een vochtregulerend systeem gewenst is. 
Door de technische eigenschappen en de fijne verwerking 
is deze systeemverf ook zeer geschikt voor grotere houten 
oppervlakken zoals gevelbetimmeringen en daklijsten.

Omschrijving 
Candor Zijdeglanslak PU is een slijtvaste aflak op basis van 
een met PU versterkt alkydhars bindmiddel. Door de zeer 
goede vloeiing ontstaat een mooie zijdeglanzende 
afwerking. Candor Zijdeglans PU heeft een snelle droging 
ook bij lagere temperaturen.

Toepassing  
Candor Zijdeglanslak PU wordt buiten en binnen toe-
gepast als afwerking op ondergronden van hout, metaal, 
kunststof, etc. die voorzien zijn van een geschikte grondlak 
of hecht-primer. Op goed hechtende oude alkydhars 
verflagen kan Zijdeglans PU na voorbehandeling direct 
worden aangebracht.

Omschrijving 
Candor Glanslak PU is een slijtvaste aflak op basis van een 
met PU versterkt alkydhars bindmiddel. De lak laat zich 
zeer soepel verwerken wat resulteert een fraai glanzend 
eindresultaat. Candor Glanslak PU heeft een snelle 
droging; ook bij lagere temperaturen.

Toepassing 
Candor Glanslak PU wordt buiten en binnen toegepast als 
afwerking op ondergronden van hout, metaal, kunststof, 
etc. die voorzien zijn van een geschikte grondlak of 
hechtprimer. Op goed hechtende oude alkydhars 
verflagen kan Glanslak PU na voorbehandeling direct 
worden aangebracht.

Omschrijving 
Candor Hoogglanslak SB is een hoogwaardige aflak op 
basis van een speciaal ontwikkeld alkydhars bindmiddel. 
Een belangrijke eigenschap van deze aflak is het lange 
glansbehoud. Candor hoogglanslak SB beschermt de 
ondergrond vele jaren tegen alle weersinvloeden.

Toepassing 
Candor Hoogglanslak SB wordt buiten toegepast op 
ondergronden van hout die voorzien zijn van een 
geschikte grondlak en op goed hechtende oude 
alkydhars verflagen. Gebruik van Candor Grondlak 
excellent als basis voor het verfsysteem zorgt voor een 
optimaal eindresultaat en een grote duurzaamheid.

Ademend verfsysteem 

Zeer soepele verwerking

Perfecte vloeiïng

 Snelle droging

Soepele verwerking

Snelle droging

Duurzame bescherming

Lang glansbehoud

Voorspelbare droging

Het hele jaar door

Woningen en bedrijfspanden zijn een kostbaar 

bezit. Vakkundig uitgevoerd schilderwerk is 

daarom noodzakelijk om deze eigendommen 

te beschermen tegen alle weersinvloeden.

Met de hoogwaardige grond- en aflakken van 

Azet Candor beschermt u de ondergrond 

duurzaam en voor vele jaren. Kwaliteit die zich 

in de praktijk heeft bewezen. De voortreffelijke 

vloeiing en excellente droging zorgen er voor 

dat de schilder in ieder seizoen kwaliteits-

schilderwerk kan realiseren. Resultaat dat 

gezien mag worden.

Toepassing 
Candor 365 Hoogglanslak SB wordt buiten toegepast 
op ondergronden van hout, metaal, kunststof, etc. die 
voorzien zijn van een geschikte grondlak of hecht-
primer. Op goed hechtende oude alkydhars verflagen 
kan 365 Hoogglans SB na voorbehandeling direct 
worden aangebracht.
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Candor Snelgrond

Candor Multiprimer

Omschrijving 
Candor Snelgrond is een sneldrogende, vochtregulerende 
grondverf op basis van alkydhars. Deze snelgrond is een 
hoogvullende, snel overschilderbare en goed schuurbare 
grondverf voor buiten. Candor Snelgrond is al na 3 uur 
overschilderbaar met zowel synthetische aflakken als
met watergedragen aflakken.

Toepassing  
Candor Snelgrond wordt toegepast op kaal hout en op 
oude intacte alkydhars verflagen. De grondverf laat zich 
prettig verwerken en heeft een uitstekende vloeiing 
waardoor u minder hoeft te schuren. Candor Snelgrond 
vormt de optimale basis voor vrijwel alle afwerklagen.

Omschrijving 
Candor Multiprimer is een sneldrogende primer op basis van 
een alkydhars bindmiddel. Deze primer hecht uitstekend 
op vrijwel alle ondergronden. Candor Multiprimer heeft een 
zeer goede vloeiing en is uitstekend schuurbaar. Na droging 
overschilderbaar met één en twee componenten lakken.

Toepassing
Candor Multiprimer wordt buiten toegepast op onder-
gronden waar een normale grondlak doorgaans 
onvoldoende hecht. Geschikte ondergronden zijn o.a. 
metaal, aluminium, verzinkt staal, tegels en harde 
kunststoffen. Candor Multiprimer heeft een licht roest-
werenede werking.

Soepele verwerking

Snelle droging

Uitstekende hechting op 

vrijwel iedere ondergrond

Candor Grondlak Excellent

Omschrijving 
Candor grondlak excellent is een hoogwaardige grondlak 
op basis van gemodificeerde alkydhars. De grondlak dekt 
uitstekend en is vochtregulerend. Candor grondlak 
excellent is zeer weerbestendig en kan als ‘overstaan’ 
grondlak worden ingezet.

Toepassing 
Candor grondlak excellent wordt buiten toegepast op kaal 
hout en op goed hechtende oude alkydhars verflagen. 
Toepassing van Azet Grondlak excellent onder één van de 
Azet aflakken zorgt voor een optimaal eindresultaat 
en een grote duurzaamheid van het verfsysteem.

Hoogwaardige grondlak

Uitstekende dekking


