Glansgraden staan onderin aange

WEGENVERF

ZWEMBADCONCEPT
VISTA WEGENVERF-SPRAY KAR
De Vista 1K en 2K Wegenverf-Spray Kar voor het eenvoudig
aanbrengen van strakke belijningen op asfalt, beton en tegels.
Deze kar is speciaal ontworpen voor het
verwerken van de Vista Wegenverf-Spray.
De Vista Wegenverf-Spray Kar rijdt zeer
stabiel en er kunnen twee spuitbussen achter
elkaar worden gezet, waardoor een dubbele
laagdikte kan worden aangebracht.
Lijnbreedte
80/120 mm
Verpakkingen
500 ml - 600 ml - 750 ml

Vista Sjablonen

Vraag naar onze Vista Sjablonen
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VISTA WEGENVERF-SPRAY
HANDMARKERINGSSPUIT
De Vista Wegenverf-Spray
Handmarkeringsspuit is handig in
gebruik en werkt zowel in combinatie
met de één-component als de
twee-componenten Wegenverf-Spray.
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OFFICE VERVEN CONCEPT

Mix samen A + B

Verpakkingen
500 ml - 600 ml - 750 ml

VISTA REFLEXPARELS
Vista Reflexparels zijn unieke parels voor het
verkrijgen van een reflectie op verschillende
vloercoatings en wegmarkeringen.
Verpakkingen
1 kg – 5 kg

VISTA KRIJT-SPRAY
Vista Krijt-Spray is uiterst geschikt voor het
aanbrengen van tijdelijke markeringen voor
o.a. sportvelden, 1,5 meter markeringen en
evenementen. Eenvoudig verwijderbaar met
water en de Vista Viamond 704.
Verpakkingen
500 ml
Kleuren*
* Printkleuren kunnen afwijken van originele kleuren en betreffen ca. kleuren

Wie is VISTAPAINT

Advies op maat

Een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in

Wij bieden onze klanten telefonisch of op locatie een op

specialistische verf en plamuur. Sinds 2015 gevestigd

maat gemaakt advies voor al uw verftechnische problemen.

in Nootdorp. Een bedrijf met professionals met focus

Wij vinden dat een project nooit stil mag komen te liggen,

voor kwaliteit, service en passie voor het bedrijf hebben.

daarom leveren wij binnen 24 uur in de gehele BeNeLux.

Bij ons is de klant koning.

Voor 15.30 uur besteld is de volgende dag in huis.

Met ons brede assortiment aan specialistische
verf, coatings, plamuren en muurafwerkingen bieden wij

Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar!

oplossingen voor verschillende soorten ondergronden.

DE WEGENVERF MET
EEN HOGE SLIJTVASTHEID EN
RAZENDSNELLE DROGING
Voor alle grondmarkeringen en belijningen
Grondmarkering is een type signalering dat informeert over de regels

Spiegelstraat 17

info@vistapaint.nl

die van kracht zijn in een bepaalde zone. De markering garandeert de

2631 RS Nootdorp

www.vistapaint.nl

veiligheid van de gebruikers en zorgt ervoor dat iedereen tijd wint.

+31(0)70 369 41 41

www.vistapaint.be

Een exclusief merk van

Water

WEGENVERF

Speciaal voor professionals
VISTA WEGENVERF

VISTA AQUALINE WEGENVERF

Vista Wegenverf is een synthetische wegenverf in grooten kleinverpakking. De Vista Wegenverf is ideaal voor het
aanbrengen van belijningen rondom parkeervakken en
markeringen op asfalt, beton en tegels.

Vista Aqualine Wegenverf is een watergedragen wegenverf,
welke zeer snel droog en beloopbaar is. Deze wegenverf is
ideaal voor het aanbrengen van belijningen en markeringen
op asfalt, beton en tegels.

Eigenschappen
 Snelle doorharding, na ca. 1 uur belastbaar
met autobanden
 Hoge slijtvastheid en dekvermogen
 Niet verzepend
 In te strooien met Vista Reflexparels

Eigenschappen
 Snelle doorharding, na ca. 2 uur belastbaar
met autobanden
 Hoge slijtvastheid en dekvermogen
 Niet verzepend
 In te strooien met Vista Reflexparels

Verpakkingen
750 ml - 2,5 ltr - 10 ltr

Verpakkingen
750 ml - 2,5 ltr - 10 ltr

Kleuren*

Kleuren*

RAL 9010

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5012

RAL 9005

RAL 6018

RAL 9010

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5012

RAL 9005

VISTA 2K PU WEGENVERF

Wij hebben de juiste
markeringsoplossing voor
verschillende doeleinden
en ondergronden

Vista 2K PU Wegenverf is een twee-componenten polyurethaan
wegenverf voor autogarages, bedrijfshallen, fabrieken, luchthavens, parkings en snelwegen, welke zeer zwaar worden belast
en waarbij een extreem snelle droging nodig is. Tevens is de
Vista 2K PU Wegenverf perfect toepasbaar voor het inkleuren
van parkeervakken voor bijvoorbeeld oplaadpunten voor
elektrische auto’s.

1. Parkeerterreinen
2. Parkeergarages
3. Parkeervakken bij laadpalen
4. Bedrijfshallen en veiligheidspaden
5. Kades en bedrijfsterreinen
6. Luchthavens
7. Sportzalen
8.	Speelterreinen en schoolpleinen
9. Fietspaden
10. Route-indicaties

Eigenschappen
 Extreem hoge slijtvastheid
 Zeer weinig vuilaanhechting en goed reinigbaar
Snelle doorharding. Bij 20˚C na ca. 20 uur
belastbaar met autobanden
 In te strooien met Vista Reflexparels
Verpakkingen
1,1 kg - 3,5 kg - 9 kg

RAL 6018

Kleuren*
RAL 9010

VISTA WEGENVERF-SPRAY

SÜDWEST MARKIERUNGSFARBE
(wegenverf op kleur)

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5012

RAL 9005

RAL 6018

VISTA 2K PU WEGENVERF-SPRAY

Vista Wegenverf-Spray is een synthetische wegenverf
in een spuitbus, welke zeer snel droog en beloopbaar is.
Deze wegenverf is ideaal voor het aanbrengen van
belijningen en markeringen op asfalt, beton en tegels.

Deze synthetische wegenverf is in vele RAL kleuren
verkrijgbaar. Een uiterst geschikte wegenverf voor beton,
asfalt en tegels om belijningen en wegmarkeringen aan
te brengen.

Vista 2K PU Wegenverf-Spray is een twee-componenten
polyurethaan wegenverf in een spuitbus, geschikt voor
belijningen, autogarages, bedrijfshallen, fabrieken, luchthavens,
parkings en wegen welke zeer zwaar worden belast en een
snelle droging nodig is.

Eigenschappen
 Snelle doorharding, na ca. 1 uur belastbaar
met autobanden
 Hoge slijtvastheid en dekvermogen
 Niet verzepend

Eigenschappen
 Snelle doorharding, na ca. 2 uur belastbaar
met autobanden
 Hoge slijtvastheid en niet verzepend
 In te strooien met Vista Reflexparels

Eigenschappen
 Extreem hoge slijtvastheid
 Zeer weinig vuilaanhechting en goed reinigbaar
Snelle droging en doorharding. Bij 20˚C na ca. 20 uur
belastbaar met autobanden

Verpakkingen
750 ml

Verpakkingen
750 ml - 2,5ltr - 10 ltr

Verpakkingen
500 ml

Kleuren*

Kleuren
Vele RAL kleuren

Kleuren*

RAL 9010

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5012

RAL 9005

RAL 9010

RAL 6018

* Printkleuren kunnen afwijken van originele kleuren en betreffen ca. kleuren
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RAL 1023

* Printkleuren kunnen afwijken van originele kleuren en betreffen ca. kleuren

Een exclusief merk van

RAL 3000

RAL 5012

