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Muurverven en  
specialiteiten
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Het ‘blauwe’ 
boekje van Azet!

In dit ‘blauwe’ boekje vindt u alle muurverven 

en specialiteiten uit het Azet assortiment. Deze 

producten worden in Den Bosch geproduceerd 

op basis van uitgekiende recepturen en 

hoogwaardige grondstoffen. Door technische 

ontwikkelingen en vragen uit de markt wordt 

het pakket regelmatig uitgebreid met nieuwe 

producten. Op onze website vindt u de laatste 

ontwikkelingen en alle 

technische informatiebladen. 

www.azetverf.nl
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Muurverf
binnen
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Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr. 

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar

Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Een matte, zeer goed dekkende en schrobvaste muurverf.  
De bijzonder fijne verwerking en uitzonderlijke dekking maken 
dit product uniek. Met Azet Coat bereikt u een perfect 
eindresultaat; meestal al in één laag. Topkwaliteit muurverf 
met een Klasse 1 in schrobvastheid en dekking.

Azet Coat wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van 
o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, glasweefsel, structuur-
verf, metselwerk en beton.

Deze muurverf voor binnen voldoet aan alle eisen van de 
schilder. Azet Plus is mat, laat zich vlot verwerken, heeft een 
uitstekende dekking en is schrobvast. Deze muurverf is 
economisch in gebruik door de goede prijs/kwaliteit verhouding.

Azet Plus wordt binnen toegepast op wanden en plafonds 
van o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, structuurverf, 
metselwerk en beton.

Azet Coat
Eéndekker

Azet Plus
Economisch

Vernieuwd
dekking en 

schrobvastheid 
klasse 1

Nu 
nog beter 

reinigbaar
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Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 10 ltr. 

Kleuren : wit, zwart en lichte kleuren

Voor bepaalde projecten is een concurrerend geprijsde 
muurverf nodig waar scherp mee gecalculeerd kan worden. 
De muurverf moet natuurlijk wel een erg goede dekking 
hebben en goed verspuitbaar zijn. Azet Targa is zo’n efficiënte 
muurverf. 

Azet Targa wordt toegepast op wanden en plafonds van o.a. 
stukadoorswerk, gipskartonplaten, structuurverf, metselwerk 
en beton.

Voor ondergronden en omstandigheden die niet het maximale 
van een muurverf eisen is Azet Project Tex ontwikkeld. Deze 
muurverf heeft een iets lagere viscositeit en is ook prima 
geschikt om te verwerken met Airless/Aircoat. Een voordeligere 
muurverf dan Azet Project Tex zult u niet gemakkelijk vinden.

Azet Project Tex wordt onder andere gebruikt op 
winkelplafonds (is ook in zwart verkrijgbaar), fabriekshallen, 
magazijnen, etc. 

Azet Targa
Efficiënt

Azet Project Tex
Voordelig
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Muurverf
buiten
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Toepassing : binnen en buiten 

Verdunning : water 

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr. 

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar

Toepassing : binnen en buiten 

Verdunning : water 

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr. 

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar 

Buitengevels beschermt en verfraait u duurzaam met deze 
coating op basis van een 100% rein acrylaat bindmiddel. 
Azet Cryl is waterdamp doorlatend, onverzeepbaar en heeft een 
zijdematte uitstraling. 
Deze lage zijdeglans maakt deze coating extra goed reinigbaar 
wat bij binnen toepassingen goed van pas kan komen.
Azet Cryl kan buiten worden aangebracht over bestaande 
muurverf en op onbehandelde ondergronden zoals metselwerk 
en beton. Binnen wordt deze hoogwaardige coating toegepast 
op o.a. glasweefsel en stukadoorswerk.

Buitengevels beschermt en verfraait u duurzaam met deze 
coating op basis van een 100% rein acrylaat bindmiddel. 
Azet Top Coat is waterdamp doorlatend, onverzeepbaar en 
heeft een matte uitstraling. Binnen wordt dit product toegepast 
indien een afwerking in donkere kleuren gewenst is. 
Azet Top Coat kan buiten worden aangebracht over bestaande 
muurverf en op onbehandelde ondergronden zoals metselwerk 
en beton. Binnen wordt deze hoogwaardige coating toegepast 
op o.a. glasweefsel en stukadoorswerk.

Azet Cryl Exterieur
Duurzaam zijdemat

Azet Top Coat Exterieur
Duurzaam Mat
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Toepassing : binnen en buiten 

Verdunning : water 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en een selectie van lichte kleuren

Deze coating heeft als bindmiddel een gesilaniseerde 
acrylaatdispersie die op de ondergrond een weerbestendige 
siliconenhars vormt. De bijzondere combinatie van 
bindmiddelen zorgt voor unieke producteigenschappen. 
Azet Pictormat is zeer hydrofoob (waterafstotend) terwijl de 
muurverflaag zeer waterdamp doorlatend is. Dit zorgt voor 
minder alg, mos en vuilaanhechting terwijl de kans op 
onthechting, als gevolg van vocht achter de verflaag, vrijwel 
is uitgesloten. De muurverf is bovendien alkaliresistent, 
UV bestendig, spanningsarm, fraai mat en heeft een 
hoogdekkend vermogen.

Azet Pictormat wordt buiten en binnen toegepast waar een 
afwerking is gewenst die mat en zeer ademend is. Geschikte 
ondergronden zijn o.a. beton, metselwerk, kunsthars 
sierpleisters, oude silicaat en dispersie muurverf. Specifieke 
objecten zoals monumentale panden, kelders en gebouwen 
met gevel isolatie systemen zijn uitermate geschikt om met 
Pictormat behandeld te worden.

Azet Pictormat
Ademend
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Voorbehandeling
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Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing :  binnen en buiten 

Verdunning : water 

Verpakking : 5 ltr. 

Kleuren : na droging kleurloos 

Een zuigende ondergrond moet bij voorkeur worden 
voorbehandeld met een transparante voorstrijk zoals Azet 
Grondering W. Er is echter niet altijd ruimte voor een drie laags 
systeem. Een slim alternatief is Azet Voorstrijk Dekkend. 
Deze voorstrijk heeft een betere penetratie in de ondergrond 
dan een (verdunde) muurverf, draagt bij aan de dekking en kan 
ook in lichte tinten worden geleverd. 
Azet Voorstrijk Dekkend wordt toegepast op zuigende 
ondergronden zoals nieuw stukadoorswerk. Uitstekend met 
de roller verwerkbaar, dus ook ideaal voor plafonds.

Dit water verdunbaar voorstrijkmiddel op basis van een zeer fijn 
gedispergeerd acrylaat bindmiddel heeft een uitstekende 
penetratie in de ondergrond. Grondering W zorgt voor een 
verminderde en egalere zuiging en verstevigt de ondergrond. 
Hierdoor is de verwerking van de afwerklagen soepeler, hecht 
de muurverf beter en zal het eindresultaat fraaier zijn. 
Grondering W kan zowel binnen als buiten worden toegepast, 
is alkali bestendig en oplosmiddelvrij. Azet Grondering W wordt 
als voorbehandeling toegepast op gipskartonplaten, gasbeton, 
nieuw stukadoorswerk en spackpleister.

Azet Voorstijk Dekkend
2 in 1

Azet Grondering W
Voorlijmen
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Specialiteiten
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Toepassing : binnen  

Verdunning : water 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing : binnen 

Verdunning : aromaatvrije terpentine 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Voor ondergronden met nicotineaanslag of extreme vervuiling is 
deze muurverf op basis van een alkydemulsie dé oplossing. 
Ook roetaanslag en vlekken door waterschade worden over het 
algemeen uitstekend geïsoleerd door twee lagen Azet Aqua 
Inova. Azet Aqua Inova heeft een uitstekende dekking en is mooi 
mat. De muurverf voldoet aan de ARBO eisen voor professioneel 
gebruik in binnen situaties.
Azet Aqua Inova wordt vooral in de renovatie toegepast bij het 
overschilderen van bestaande muurverflagen en stukadoorswerk. 

Deze oplosmiddel houdende synthetische muurverf is reuk arm, 
mat, spanningsarm en isoleert uitstekend watervlekken, 
roetaanslag, nicotine vervuiling etc. De spanningsarme 
eigenschap maakt Azet Inova geschikt om licht poederende 
ondergronden over te schilderen zonder voorbehandeling. Deze 
muurverf voldoet niet aan de ARBO eisen voor professioneel 
gebruik in binnen situaties. Azet Inova wordt binnen gebruikt in 
situaties waarbij de toepassing van watergedragen producten 
ongeschikt is of onvoldoende resultaat oplevert.

Azet Aqua Inova
Isolerend

Azet Inova
Spanningsarm
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Toepassing : binnen  

Verdunning : water 

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Deze matte muurverf vertraagt het (opnieuw) ontstaan van 
zwarte aanslag in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en/of 
te weinig ventilatie. Azet Coat Sanitair is bovendien zeer goed 
dekkend en schrobvast.

Azet Coat Sanitair wordt voornamelijk verwerkt in zogenaamde 
‘natte ruimtes’ zoals douches en badkamers. Ook voor de 
binnenmuren van schuren en garages is dit product zeer 
geschikt.

Een matte muurverf die door de specifieke vulmiddelen niet 
snel craqueleert wanneer er grotere laagdiktes worden 
aangebracht. Met name bij glasweefsel en andere gestructu-
reerde ondergronden zou er door de vulling een laagdikte 
kunnen ontstaan die gevoelig is voor craquelé. Azet Scan Coat 
vermindert dit risico.

Azet Scan Coat wordt binnen toegepast als matte afwerking 
op gestructureerde ondergronden zoals glasweefsel, kwarts, 
spachtelputz, etc.

Azet Coat Sanitair
Natte ruimtes

Azet Scan Coat
Geen craquelé
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Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 5 en 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

De best reinigbare matte muurverf is Azet Continu Clean. Door 
de speciale combinatie van grondstoffen is de toplaag zo hard 
dat deze zeer goed reinigbaar is. En zeker zo belangrijk; waar 
andere muurverven opglanzen na reiniging blijft Continu Clean 
mooi mat. De bijzondere eigenschappen van deze muurverf 
komen optimaal tot zijn recht na een droogtijd van 30 dagen.
Azet Continu Clean wordt binnen toegepast op ondergronden 
die zeer goed gereinigd moeten kunnen worden zoals in de 
horeca, op scholen, in keukens, etc.

Het meest geschikte product om sterk en/of onregelmatig 
zuigende ondergronden af te werken is Azet Spack Coat. 
De samenstelling van deze muurverf zorgt voor een lange ‘open 
tijd’. Deze lange natstand zorgt er voor dat u overlappingen 
goed in elkaar kunt doorrollen. Dit minimaliseert de kans op 
aanzetten. Azet Spack Coat is mat en zeer goed dekkend.
Azet Spack Coat wordt binnen toegepast op sterk zuigende 
ondergronden zoals spuitpleisters. Ook bij de behandeling van 
zeer grote oppervlakken is de lange natstand van dit product 
een voordeel.

Azet Continu Clean
Uitstekend reinigbaar

Azet Spack Coat
Lange natstand
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Toepassing : binnen en buiten 

Verdunning : water 

Verpakking : 10 ltr. 

Kleuren : wit en lichte kleuren

Toepassing : binnen 

Verdunning : water 

Verpakking : 1, 2½, en 5 ltr. 

Kleuren : na droging kleurloos

Structuurverf van buitengewone kwaliteit. Azet Kwarts kan 
binnen en buiten worden toegepast en mag met blokwitter of 
roller worden verwerkt. Deze structuurverf is decoratief en 
verbergt kleine oneffenheden in de ondergrond.

Azet Kwarts wordt toegepast op wanden en plafonds van 
gipskarton, stukadoorswerk, beton, etc. Deze ondergronden 
worden vooraf behandeld met Azet Grondering W. Azet Kwarts
 kan afgewerkt worden met één van de Azet muurverven.

Een watergedragen zijdematte blanke beschermingsvernis voor 
wanden. Wandvernis zorgt er voor dat de ondergrond minder 
snel beschadigd en tevens uitstekend reinigbaar is. De vernis 
wordt met een roller aangebracht, droogt snel en is niet 
vergelend. Azet Wandvernis wordt doorgaans toegepast op 
muurverf maar kan ook worden aangebracht op minerale 
ondergronden of wanden van hout. Mogelijke toepassingen 
zijn wanden in lokalen en gangen op scholen, muren van druk 
bezochte openbare ruimtes, wanden in keukens, muurvlakken 
boven het aanrecht of wastafels, etc.

Azet Kwarts
Structuur

Azet Wandvernis
Bescherming
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Behandeling ondergrond met nicotine aanslag
• Aqua Inova
• Inova

Behandeling badkamers en douches
• Coat Sanitair

Zuiging verminderen
• Grondering W
• Voorstrijk Dekkend

Verstevigen van de ondergrond
• Grondering W

Afwerking Glasweefsel
• Scan Coat mat en zijdemat

Zijdematte afwerking voor buitengevels
• Cryl Exterieur

Matte afwerking voor buitengevels
• Pictormat
• Top Coat Exterieur

Ademende afwerking voor buitengevels
• Pictormat

Transparante zijdematte beschermingslaag
• Wandvernis

Zeer goed reinigbare muurverf
• Continu Clean

Zwarte muurverf voor b.v winkelplafonds
• Project Tex zwart

Donkere kleuren voor binnen 
• Azet Coat

Afwerking Kelders
• Pictormat

Afwerking Ondergronden met veegvaste muurverf
• Inova

Isoleren Vervuiling door roet- of waterschade
• Inova

Afwerking Spuitpleister
• Spack Coat

Adviestabel

Alle Azet Muurverven zijn ook 
uitstekend verwerkbaar met 
airless/aircoat spuitapparatuur.

De adviezen moeten worden beschouwd als richtlijnen. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. Vraag bij twijfel om een technisch advies.
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www.azetverf.nl

Vink Verf Den Bosch
Jacob van Maerlantstraat 86
5216 JM  ’s-Hertogenbosch
tel. 073 - 613 53 55

Vink Verf Dordrecht
Einsteinstraat 68
3316 GG Dordrecht
tel. 078 - 654 98 55

Vink Verf Helmond
Engelseweg 221a
5705 AE Helmond
tel. 0492 - 80 19 70
fax 0492 - 79 90 12 

info@vinkverf.nl
www.vinkverf.nl
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www.azetverf.nl

info@zevenboom.nl
www.schildersvoordeel.nl
tel. 073 – 614 91 94


