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Grondverven

Epifanes Multi Marine Primer
Universeel inzetbare primer met zeer 
goede hechting en uitstekende roest-
wering. Sneldrogend, zeer goed dekkend 
en prima vullende eigenschappen.  
Leverbaar in wit, grijs en roodbruin.   

Werdol Grondverf
Sneldrogende, sterk vullende en goed 
hechtende grondverf voor hout of als 
tussenprimer. Leverbaar in wit, grijs, zwart 
en bruin.

Werdol Menie’s
Traditioneel goed en nog altijd populair in 
de binnenvaart. Loodmenie, Lood/IJzer-
menie, IJzermenie en Witte Menie. 
  
Multiguard +
Conserverende, teervrije zwarte 
scheepslak voor onder en boven de 
waterlijn. Bestendig tegen continue 
waterbelasting. Kleurvast, elastisch en 
bestand tegen UV en de wisselende 
invloeden van lucht en water.

www.epifanes.nl

Kleurlakken 

Epifanes Multilux wit
Bijzonder hoogwaardige, zeer witte 
hoogglanzende aflak die niet vergeelt. 
Uitzonderlijk mooie vloeiing en uitstekende 
dekking.  De absolute nr. 1 in wit! 

Epifanes Bootlak
Hoogglanzende aflak met optimaal 
vloeiend vermogen, hoge dek- en 
kleurkracht en zeer langdurig glans-  
en kleurbehoud.  45 Standaardkleuren.  
Op verzoek ook leverbaar in de meeste 
RAL kleuren.   

Epifanes Multiforte
Populaire sneldrogende en slijtvaste verf 
voor dek en den. Halfglanzende verf met 
prima bescherming voor die plaatsen die 
intensief belast worden. Leverbaar in 8 
standaardkleuren.

Epifanes Poly-urethane Topcoat        
Hoogglanzende tweecomponenten lak. 
Zeer kras-, stoot- en slijtvast, optimale 
buitenduurzaamheid en maximaal 
glansbehoud . Leverbaar in de meeste 
RAL kleuren.  

Werdol Coasterlakverf
Robuuste hoogglans aflak. Soepele 
verwerking met mooie vloeiing, prima 
kleur- en dekkracht en jarenlang 
glansbehoud. Leverbaar in 20 
standaardkleuren. Op verzoek ook 
leverbaar in de meeste RAL kleuren.   

Werdol Loopdekverf
Halfglanzende, slijtvaste verf voor 
loopdekken en gangboorden. Leverbaar  
in diverse kleuren. 

Werdol Staalimpregnol
Sneldrogende, impregnerende en 
roestwerende ruimverf voor toepassing in 
laadruimen, duwbakken, containers, etc.  
Met en zonder Voedselcertificaat. 
Leverbaar in aluminium en roodbruin.  

Al meer dan 110 jaar zijn Epifanes 
en Werdol scheepsverven een 
begrip in de Europese binnenvaart.   
 
Het Epifanes en Werdol levering-
s programma  beantwoordt 
volledig aan de eisen van de 
moderne binnenschipper;  altijd 
soepele en probleemloze 
verwerking, uitstekende vloeiing,  
beschermende eigenschappen en 
langdurig kleur- en glansbehoud. 

Van traditionele menie’s tot 
moderne poly-urethaan aflakken 
en epoxyverven, Epifanes en 
Werdol staan nog steeds voor 
betaalbare kwaliteitsverf. 
 

Ook in ons leverprogramma nog vele andere producten, 
zoals  grafietverf, lijnolie, easy-flow, antislipverf, 
hamerslagverf, machinelakverf, etc.


