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Muurverven 
Greenpaints heeft een bewuste keuze gemaakt om alleen 
maar biobased of natuurlijke muurverven te voeren. Wij zijn 
zeer enthousiast over de minerale muurverven op basis van de 
modernste sol-silicaten. Deze muurverven hebben een perfecte 
hechting, een uitstekende dekking, een goede schrobvastheid 
en een hoge waterdampdoorlatendheid. Ze zorgen voor een 
beter binnenklimaat en zijn van nature bestand tegen  
micro-organismen.

Interieurbescherming
Hout is een populair en duurzaam bouwmateriaal voor 
interieurs. Vergeling en verkleuring van het hout is niet altijd 
gewenst. Met de watergedragen Böhme SunCare, SunCare 
JetMatt en JetFinish producten realiseert u de mooiste naturelle, 
white-finish en white-wash afwerkingen. De unieke SunCare 
technologie vertraagt de vergeling/verkleuring wel tot een 
factor 15. Zo geeft u hout de bescherming die het verdient.

Voorvergrijzers 
Buiten wordt onbehandeld hout steeds vaker toegepast. Maar 
hout veroudert en vergrijst ongelijkmatig. Het uiterlijk wordt dan 
vlekkerig en bont. Met AgingStain voorkomt u dit. AgingStain 
is een onderhoudsvrije, biobased voorvergrijzer. Een eenmalige 
behandeling geeft hout al een fraaie grijze kleur. Het geeft een 
egale natuurlijke vergrijzing met een aantrekkelijk eindbeeld. 
Voor het behandelen van (tuin)meubilair en terrassen hebben 
wij voorvergrijzende natuurlijke oliën.



Wij willen met ‘groenere’ verf de wereld een stukje mooier 
en duurzamer maken. Dit sluit aan bij de verandering in de 
samenleving. Mensen gaan bewuster en gezonder leven en 
staan dichter bij de natuur. We weten al lang dat de voorraad 
fossiele brandstoffen eindig is. Daarom zullen er steeds meer 
verven en beitsen op natuurlijke basis geproduceerd worden. 
Hiermee geven wij de generaties na ons een betere en 
gezondere toekomst.

Waar mogelijk kiezen wij bewust voor de groenste en 
duurzaamste oplossingen. De meeste verven en beitsen in 
ons assortiment zijn geformuleerd met de perfecte balans 

tussen verantwoorde grondstoffen en sublieme prestaties. 
Duurzame verantwoorde grondstoffen gaan hand in hand 
met duurzame prestaties. Wij doen geen kwaliteitsconcessies. 
U krijgt de kwaliteit die u gewend bent, en vaak zelfs meer.

Om te komen tot de beste resultaten en samenwerking is 
een goed advies van groot belang. Wij staan bekend om ons 
goede en complete advies en zijn een echte kennispartner. 
U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant. 
Wij gaan graag vruchtbare lange-termijn relaties aan.

Voor het ontzorgen en bedienen van klanten besteden 
we veel aandacht aan online gemak. Wij hebben een zeer 
complete en professionele webshop, waarin snel, makkelijk 
en veilig besteld kan worden. Tevens werken wij met een 
digitale facturatie en bieden wij u online veel informatie  
en inspiratie aan.

Met onze duurzame producten en moderne, persoonlijke 
dienstverlening zijn we de top in duurzame verf.

Greenpaints,  
de top in  
duurzame verf!

Biobased verf 
natuurlijk de  
beste keuze
Vaak wordt aangenomen dat watergedragen verf 
ecologisch en milieuvriendelijk is, maar dit is niet zo.  
De gebruikelijke watergedragen verven zijn gebaseerd 
op fossiele grondstoffen en hebben alleen water als 
oplosmiddel. Daarom is het beter om biobased verven 
en mineraalverven toe te passen.

Biobased verven zijn gebaseerd op herwinbare 
natuurlijke grondstoffen, zoals planten, bomen 
en gewassen. Ook kunnen reststromen uit de 

biomassa en voedingsmiddelen industrie gebruikt 
worden om bindmiddelen van te maken. Omdat ze 
op korte termijn terug groeien vormen biobased 
grondstoffen een onuitputtelijke bron van materiaal. 
Dit in tegenstelling tot fossiele grondstoffen die over 
duizenden jaren zijn ontstaan. 

Mineraalverven zijn gebaseerd op natuurlijke 
minerale grondstoffen. Het bindmiddel is opgelost 
in water en is qua opbouw en hardheid gelijk 
aan bergkristal. Door de toepassing van minerale 
vulstoffen en anorganische pigmenten hebben 
deze verven een zeer fraaie matte uitstraling en een 
uitmuntend kleur en glansbehoud. Ze zijn tevens 
hoog waterdampdoorlatend en gaan groei van 
bacteriën en schimmels tegen. Een veel gezonder 
(binnen)klimaat is het aangename resultaat.

In de bouw, maar ook op andere gebieden zijn 
biobased en minerale materialen van grote 
waarde voor de toekomst. Biobased en minerale 
bouwmaterialen hebben door hun natuurlijke 
eigenschappen aanvullende voordelen op het gebied 
van gezondheid en comfort. Produceren en bouwen 
met deze materialen past volledig binnen een 
circulaire economie.



Lakken 

Beitsen

Primers &  
grondverven 

Onze duurzame lakken geven uw bezit de beste bescherming. 
Copperant lakken zijn biobased en geformuleerd met de 
perfecte balans tussen verantwoorde grondstoffen en 
uitstekende prestaties. Dit betekent perfecte droging, langdurige 
bescherming en een optimale verwerking. Onze hydrolakken 
bieden uw interieurhout de beste (licht)bescherming met een 
prachtige natuurlijke uitstraling.

Wij hebben een breed aanbod in transparante, semi-transparante 
en dekkende beitsen. Kwaliteit staat hierbij voorop en veel 
beitsen zijn biobased. Dus beter voor het milieu en de gezondheid 
van mens en dier. Kenmerkend voor onze duurzame beitsen is 
gebruiksgemak, waaronder een fijne verwerking, snelle droging 
en eenvoudig onderhoud. Wij hebben zowel beitssystemen die 
industrieel als handmatig goed te verwerken zijn.

Bent u op zoek naar superieure UV-bescherming, het isoleren 
van inhoudsstoffen, het stabiliseren van de ondergrond 
of het verkrijgen van een goede hechting? Wij hebben de 
juiste primers, impregneringen, grondlakken en grondverven 
in ons assortiment. Elke ondergrond heeft zijn specifieke 
aandachtspunten en heeft de juiste basis nodig om te komen 
tot het beste verfsysteem.



Primers &  
grondverven 

Hydrofoberingen 
Hydrofoberingen geven de ondergrond een onzichtbare 
bescherming tegen indringing van vuil en vocht. Wij hebben 
diverse producten voor het waterafstotend maken van 
onbehandelde houten ondergronden. Daarnaast hebben wij met 
de vloeibare hydrofoberingen en gevelcrème van Iso Paint Nordic 
de beste producten voor het waterafstotend maken van daken  
en gevels. Zo geeft de crème tot wel 20 jaar bescherming.

Dakcoatings
Wij hebben de Ferrari onder de dakcoatings in huis. Isonit 
Dakcoating staat al jaren bekend als de beste dakcoating voor 
pannendaken. Het heeft een uitstekend kleur- en glansbehoud.  
Op keramische dakpannen is geen primer nodig en voor beton-  
en staaldaken zijn er speciale primers beschikbaar. Door toepassing 
van Isonit Dakcoating krijgen oude daken een tweede leven. 
Hiermee is het een perfect product voor uw renovatieprojecten.

Reiniging &  
Onderhoud 
Wij voeren een compleet assortiment reinigings- en 
onderhoudsmiddelen voor (parket)vloeren, behandelde en 
onbehandelde (houten) ondergronden, daken en steenachtige 
ondergronden. Waar mogelijk kiezen wij voor duurzame 
oplossingen. Zo zijn onze ECO100 producten 100% ecologisch. 
De reinigingsmiddelen en handzepen presteren zelfs beter dan 
conventionele producten. Een bijkomend voordeel is de  
verzorgende werking van de handzeep. 
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