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kwaliteitsverf van bij ons.
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EEN COMPLEET 
ASSORTIMENT
VOORBEHANDELING
MUURVERVEN 
LAKKEN 
EN SPECIALS

Met het complete assortiment van MefapaintsMefapaints heb je kwaliteit 

van bij ons aan een perfecte prijs-kwaliteitverhouding.  Waarom  

in deze moeilijke tijden meer betalen voor een bekend verfmerk, 

als je zeker bent van een minstens gelijkwaardige kwaliteit ?  

Test het zelf uit en vraag Test het zelf uit en vraag 
ernaar bij uw verdeler !ernaar bij uw verdeler !    
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Ontstoffen, ontvetten en dan schuren. Helaas niet de 
meest aangename taken, maar wel noodzakelijk voor 
een mooi eindresultaat. Gebruik dan zeker een krachtige 
milieuvriendelijke ontvetter zoals Mefaclean.

EFFICIËNT WERKEN 
betekent een goede voorbereiding.
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VOORBEHANDELINGMUREN

MEFAPRIMPROJECT

Dekkende waterverdunbare 
grondlaag voor nieuwe 
muurondergronden.

• betere hechting dan muurverf
• isoleert en fixeert
• dekkend en prijsgunstiger 

8·10 m²

L 2 uur 6 uur

INHOUDEN: 2,5L - 4L - 10L

MEFAPRIMFIX

Kleurloos fixeermiddel voor 
zuigende en poederende 
ondergronden voor binnen en 
buiten.

• zet poederende ondergronden vast
• werkt hechtingsbevorderend
• heft zuigkracht op

INHOUDEN: 1L - 5L

5·6 m²

L 30 min 1 uur

MEFAPRIMPRESTIGE

Acrylaat grond- en eindlaag 
voor hechting en isolatie voor 
binnen en buiten.

• allround superhechting
• ook als eindlaag in te zetten
• mooie zachte satijnglans  

INHOUDEN: 1L - 2,5L - 4L - 10L

10·12 m²

L 30 min 3 uur

MEFAPRIMCLASSIC

Dekkende waterverdunbare 
grondlaag.

• voor gipsplaten en nieuwe muren
• isoleert en fixeert
• uitstekende hechting  

INHOUDEN: 2,5L - 4L - 10L

8·10 m²

L 2 uur 6 uur

MEFACLEAN

Industrieel ontvettings- en 
reinigingsconcentraat i.p.v. 
ammonia(k).

• niet schuimend
• biologisch afbreekbaar
• economisch en veilig

INHOUDEN: 1L - 5L

1 / 10 1 / 100 1 / 50
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MEFACRYLTOPMAT

Potmatte waterverdunbare 
muur- en plafondverf waar 
veel licht op komt.

• schrobvast klasse 1
• hoge dekkracht
• zeer matte uitstraling

INHOUDEN: 2,5L - 10L 

10·12 m²

L 30 min 4 uur

MEFACRYLUNIMAT

Potmatte, isolerende,  
niet opglanzende muurverf, 
voor binnen.

• schrobvast klasse 1
• hoge dekkracht
• grond- en eindlaag  

INHOUDEN: 2,5L - 4L - 10L 

8·10 m²

L 30 min 5 uur

MEFACRYLVILLA

100% acrylaatmuurverf 
zijdeglanzend voor binnen en 
buiten.

• schrobvast klasse 1
• uitstekende buitenduurzaamheid
• porselein zijdeglans

INHOUDEN: 1L - 4L - 10L 

8·10 m²

L 45 min 4 uur

MEFATEX®MAT

Waterverdunbare matte 
muurverf voor binnen en 
buiten.

• schrobvast klasse 1
• hoge dekkracht
• niet spattend 

INHOUDEN: 1L - 2,5L - 4L - 10L 

8·10 m²

L 30 min 5 uur

MEFATEX®SOFT

Waterverdunbare latexverf 
zijdeglans voor binnen en 
buiten.

• schrobvast klasse 1
• hoge dekkracht
• niet spattend  

INHOUDEN: 1L - 2,5L - 4L - 10L 

8·10 m²

L 30 min 5 uur

MEFAPROJECT

Matte extra dekkende 
muurverf voor binnen.

• schrobvast klasse 2
• hoge dekkracht
• prijsgunstiger  

INHOUDEN: 2,5L - 10L 

8·10 m²

L 30 min 3 uur

MUURVERVEN
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Bij het kiezen van verf moet niet alleen gekeken 
worden naar de kleur maar ook naar de onder-
houdsaspecten ervan. De reinigbaarheid van 
een verf wordt vooral bepaald door het type 
bindmiddel en de hoeveelheid ervan, uitge-
drukt conform bepaalde DIN-normen.  

GEPRODUCEERDE KWALITEITSVERF van bij ons
In vakterminologie spreekt men van klasse 1 
voor de beste verven op vlak van schrobvast-
heid tot klasse 5 voor de minst afwasbare ver-
ven. Het assortiment van Mefapaints bevat 
enkel verven van klasse 1 en klasse 2, geprodu-
ceerd in België en Nederland.  

MEFATEXMAT



8

Bij renovaties komen probleemondergronden 
vervuild met bv. nicotine, vocht of allerlei 
oneffenheden - zowel binnen als buiten - vaker voor.  

MEFAPAINTSMEFAPAINTS®® heeft daarom naast de muur- en 
plafondverven een aantal ‘specials’ die een
perfecte aansluiting kunnen vinden op uw wensen. 
Vraag advies aan bij uw verdeler.

DE JUISTE PRODUCTEN
voor een perfect resultaat
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QUARTZKALEI

SPECIALS

MEFAVERTRAGER

Verdunningsmiddel voor 
watergedragen muur- en 
plafondverven om de open 
tijd te verlengen.

• vertraagt de droogtijd
• verbetert de vloeiing
• praktisch reukloos  

INHOUDEN: 0,5L 

5%

kwast

rol

DUVELITE

Reukarme 
oplosmiddelhoudende 
renovatieverf voor binnen.

• zeer wit en mat
• hoge dekkracht
• isolerend, bij zeer vuile ondergronden  

INHOUDEN: 2,5L - 10L 

3·6 m²

L 4 uur 15 uur

QUARTZKALEI

Eersteklas waterverdunbare 
gevelcoating met quartz.

• mat en zeer goed weersbestendig
• zeer goede hechting
• geeft een kalei uitzicht

INHOUDEN: 15KG

1,5·2m²

kg
30·60

min 4 uur

ISOTEX

Spanningsarme matte 
isolerende renovatieverf op 
waterbasis.

• zeer mat en dekkend
• isolerend
• bestand tegen desinfectiemiddelen  

INHOUDEN:  5L - 10L 

6·8 m²

L 2 uur 6 uur
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Het Mefalak aqua-assortiment is een duurzame verza-
meling van lakken op waterbasis,  dus niet-vergelend, 
super snel droog en praktisch reukloos. De supergemak-
kelijke uniprimer voor alle type ondergronden en een 
matte of zijdeglanzende topafwerking leggen de basis 
voor vakwerk.  

ONZE EISEN VOOR EEN LAK
krasvast, duurzaam en aangenaam 
om mee te werken

MEFALAKAQUA
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LAKKEN

MEFALAKAQUA UNIPRIMER

Allround grond- en tussenlaag 
op waterbasis, voor binnen en 
buiten.

• goede verwerkbaarheid en vloei
• snelle droging
•  super hechting op de meeste  

ondergronden

10·12 m²

L 30 min 3 uur

INHOUDEN: 1L - 2,5L

MEFALAKAQUA PU MAT

Hoogwaardige afwerklak op 
waterbasis met mat uitzicht, 
uiterst kras- en slijtvast.

• goede verwerkbaarheid en vloei
• snelle droging
• hoge dekkracht, niet vergelend

INHOUDEN: 0,5L - 1L - 2,5L

10·12 m²

L 1 uur 5 uur

MEFALAKAQUA PU SATIN

Hoogwaardige afwerklak op 
waterbasis met satijn uitzicht, 
uiterst kras- en slijtvast.

• goede verwerkbaarheid en vloei
• snelle droging
• hoge dekkracht, niet vergelend

INHOUDEN: 0,5L - 1L - 2,5L

10·12 m²

L 1 uur 5 uur



versie 1.0 - juli 2021 - alle rechten voorbehouden.

Verdelers, info & technische fiches zie:

www.mefapaints.com | info@mefapaints.com

kwaliteitsverf van bij ons.

MEFAPaintsMEFAPaints®® is een verfmerk dat zijn oorsprong kent bij de 
Belgische familie Meeus (Mefa) eind jaren negentig, in sa-
menwerking met Henri Goossens. Hij was de grondlegger van 
de eerste topverven eind jaren zestig, toen uitgebracht onder 
het merk Trimetal (Akzo Nobel).  

MEFAPaintsMEFAPaints®® dankt zijn bestaan aan de kennis en doorgedreven 
ontwikkeling van eigen verfformules - geproduceerd in België 
en Nederland met respect voor het vak - en voldoen aan alle 
milieu- en veiligheidsnormen. 

Door slim en flexibel in te spelen in een snel veranderende 
verf- en grondstoffenmarkt én kostenefficiënt te werken, kan 
er kwaliteitsverf gemaakt worden aan betaalbare prijzen, zowel 
voor professionals als voor particulieren. 

Een lokaal label van 
VERTROUWEN.


