(Acryl) All-Grund
EEN ECHTE

Wie is VISTAPAINT B.V.
Een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in specialistische verf en plamuur.
Sinds 2015 gevestigd in Nootdorp. Een familiebedrijf met professionals met focus
voor kwaliteit, service en passie voor het bedrijf. Bij ons is de klant koning en leggen
de focus op aandacht en service. Met ons brede assortiment aan specialistische
verf, coatings, plamuur en muurafwerkingen bieden wij oplossingen voor
verschillende soorten onergronden.

ALLESKUNNER!
Universele, roestwerende en sneldrogende hechtprimer
Hechting op bijna elke ondergrond

Advies op maat
Wij bieden onze klanten telefonisch of op locatie een op maat gemaakt advies
voor alle verfteschnische problemen. Wij vinden dat een project nooit stil mag
komen te liggen, daarom garanderen wij levereingen binnen 24 uur in de gehele
BeNeLux. Voor 16.00 uur besteld is de volgende dag in huis.
Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar!
Meer informatie?
+31(0)70 369 41 41 of via info@vistapaint.nl

GEGARANDEERD

24UURS

LEVERING
Vandaag voor 16.00 uur
besteld, is
morgen in huis.

Uniek product
De naam is praktisch een legende
en de eigenschappen uniek.
(Acryl) All-Grund heeft een
extreem goede reputatie
vanwege de combinatie van zijn
grote hechtkracht en de
veelzijdigheid van ondergronden
waar het product op aan te
brengen is. Die bovendien
overschilderbaar is met alle
mogelijke verfsystemen
Een product waar de vakman
niet zonder kan.

Spiegelstraat 17
2631 RS Nootdorp
+31(0)70 369 41 41

info@vistapaint.nl
www.vistapaint.nl
www.vistapaint.be

Een exclusief merk van
NANO COATINGS

Südwest (Acryl) All-Grund
EEN ECHTE
ALLESKUNNER!
Universele hechtprimer
Südwest staat al 50 jaar synoniem voor fantastische
hechting op bijna elke ondergrond. De naam is
praktisch een legende en de unieke eigenschappen zijn
door niemand geëvenaard.

Südwest Acryl All-Grund
Südwest Acryl All-Grund is een watergedragen universele,
sneldrogende hechtprimer voor o.a. staal, verzinkt staal,
ijzer, aluminium, harde kunststoffen en hout. Deze
watergedragen hechtprimer is hitte bestendig tot 100 °C.
Hechting op bijna elke ondergrond

Südwest All-Grund
Südwest All-Grund is een oplosmiddelhoudende universele
roestwerende hechtprimer voor toepassing op vrijwel alle
ondergronden, bijvoorbeeld hout, verzinkt staal, ijzer,
geanodiseerd aluminium, melanine, geglazuurde tegels en
oude laklagen. Hitte bestendig tot 100 °C.
Hechting op bijna elke ondergrond

Goed schuurbaar
Universeel overschilderbaar met 1K en 2K verfsystemen

Universeel overschilderbaar met 1K en 2K verfsystemen
Roestwerend en sneldrogend (stofdroog na ca. 30 minuten)

Sneldrogend (stofdroog na ca. 30 minuten)

Verkrijgbaar: spuitbus 400 ml

Verkrijgbaar: blik 125 ml, 375 ml - 750 ml - 2,5 ltr

Bestand tegen alkaliteit

Kleuren:

Kleuren:

Verkrijgbaar: blik 375 ml - 750 ml - 2,5 ltr

Met de Südwest All-Grund is elke ondergrond voorzien
van de beste hechting.
ISO/DIN 2409:2003 ASTM D3359

Hitte bestendig tot 100 °C

Snelle aanhechting en doorharding

Een mooie vloeiing

De unieke eigenschappen van de All-Grund Spray is dat
deze in een spuitbus zit. Deze spray is zeer sneldrogend,
heeft een snelle doorharding, een snelle aanhechting,
een goede universele aanhechting en universeel
overschilderbaar.

Hechtingstest / ruitjesproef

Efficiënt en blokvast

Zeer sneldrogend

Roestwerend en blokvast

Südwest All-Grund Spray
Südwest All-Grund Spray is een universele roestwerende
primer en zeer geschikt voor snelle reparaties en moeilijk
bereikbare plaatsen.

Kleuren:

Met All-Grund

Zonder All-Grund

Voorbehandeling / reiniging
Elke ondergrond heeft de juiste voorbehandeling nodig. Daarvoor zijn de onderstaande producten ideaal om te gebruiken.

Ondergronden
Verwijdert o.a. vet, vuil,

Verwijdert o.a. vet,

zinkzout en oplosmiddelen

vuil, en corrosieschade

zinkzout en oplosmiddelen
Staal

Koper

Verzinkt staal

PVC

Geglazuurde tegels

Aluminium
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