
de groenste verf van nederland 

Met Copperant pakt u uw schilderwerk gegarandeerd verantwoord en vakkundig aan. De verven leveren niet alleen een 
optimale prestatie, ze zijn ook nog eens gemaakt van natuurlijke grondstoff en. Perfecte droging, langdurige bescherming, 
een prettige verwerking en een uitstekende dekking waardoor u minder verf nodig heeft. U hoeft niet meer te kiezen 
tussen groen, prijs of kwaliteit. Met Copperant bespaart u tijd en geld én draagt u bij aan een gezond en veilig leven. 
En natuurlijk kunnen we ‘de groenste verf van nederland’ in alle kleuren leveren.

Bij Baril Coatings zijn we trots op ons kwaliteitsmerk voor vakschilders die 
kleur willen bekennen en die bewust kiezen voor een duurzame aanpak.

Baril Coatings is ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige, 
industriële coatings en bouwverven die zeer duurzaam zijn. We leveren ze 
wereldwijd aan marine en off shore, OEM en metaalindustrie, staal- en 
utiliteitsbouw en aan professionele schildersbedrijven.

Onze ambitie: oplossingen op maat die perfect passen bij de klant én die 
respect hebben voor de leefomgeving.

“De duurzame revolutie kan 

alleen ontstaan wanneer kwaliteit 

niet ter discussie staat.”   

Geert Duijghuisen, DGA Baril Coatings

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm USDA 
Biobased

Uitstoot in 
leefomgeving 

Ecolabel

Copperant Pura: Biobased, watergedragen pakket voor binnen en buiten

Copperant Pura Multiprimer 20 min. / 20 min. 7 jaar* 10-20 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf zijdeglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 35-50 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf hoogglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 80-85 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Transparante Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Muurverf extra mat 20 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Monopac Muurverf 30 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Quattro: Biobased 4-seizoenen pakket voor buiten

Copperant Quattro Grondverf 2 uur / 8 uur 10 jaar* 5-10 GU 280 g/l **

Copperant Quattro Lakverf zijdeglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 35-50 GU 260 g/l **

Copperant Quattro Lakverf hoogglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* > 90 GU 290 g/l **

Copperant Quattro Systeemverf UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Copperant Quattro Metaallak UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Ycoleum: Biobased lijnolie verfbeits voor buiten

Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 190 g/l ***

Copperant Ycoleum Transparante Beits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 330 g/l ***

Copperant Ycoleum Lakverf hoogglans 3 uur / 12 uur 7 jaar* 90 GU 190 g/l ***

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm

Copperant Minérale: Watergedragen silicaat muurverf op natuurlijke basis voor binnen en buiten

Copperant Minérale Muurverf kalkmat 30 min. / 12 uur > 15 jaar* < 3 GU √

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

Copperant: een merk van Baril Coatings

* Onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
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Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering 
op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op 
hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect 
onderhoudssyteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel 
te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten 
ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende hout-
conservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum 
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld 
hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast 
op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als 
transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie. In 
combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf of Pura 
Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans een langdurige 
bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan buiten worden 
toegepast op verschillende houten ondergronden zoals gevelbetimmeringen 
en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Ycoleum is een traditioneel sneldrogend biobased lijnolie pakket 
bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor monumenten en 
renovatiewerkzaamheden vanwege de klassieke uitstraling door de mooie vloei en glans.

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS
Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor 
hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft 
een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend 
uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een 
superstrakke afwerking. In combinatie met Quattro Lakverf is de grondverf 
tot 10 jaar onderhoudsarm. 

Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel.
In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar 
onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit 
waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met 
mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de 
zeer hoge UV bestendigheid. 

Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die 
als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte 
onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele 
lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende 
en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV 
bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale 
dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Roestwerende, glanzende metaallak op basis van plantaardig bindmiddel, 
die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. De lak heeft een 
prettige verwerking en kan direct op roest en blank metaal toegepast worden. 
Quattro Metaallak biedt bescherming tegen corrosie bij matige (industriële)
belasting en heeft een optimale dekking met mooie vloei. De zeer hoge UV 
bestendigheid zorgt voor een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT QUATTRO GRONDVERF

COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS UV+

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+

Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en 
andere natuurlijke grondstoff en. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden 
als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en 
zorgt in combinatie met Pura Lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar 
onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal 
in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

COPPERANT PURA MULTIPRIMER
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking. 
Hechting: Klasse 0-1 voor hout, PVC en trespa.
Droogtijd: Na 20 minuten droging goed schuurbaar 
  en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat voor wit (60 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: < 2 uur.
Verbruik: 13m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor verschillende ondergronden (binnen 
en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer. Samen zorgen ze voor een 
langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast 
en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie 
vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT PURA LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Dekking: 110 μm nat voor wit (55 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Regenvast: Na 1,5 uur.
Flexibiliteit: Cupping test > 9 mm buiging.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 1,5 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Glansbehoud: Hoogglans bij 2000 uur QUV: 
  3-9% glansverlies afhankelijk van kleur.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen buitenbeits op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. 
Geeft een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm) en is kras- en 
stootvast. Pura Buitenbeits heeft een prettige verwerking, een optimale dekking 
en een langdurig behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar 
als transparante afwerking, in semi-transparante houtkleuren en als dekkende 
afwerking in alle kleuren.

COPPERANT PURA DEKKENDE EN TRANSPARANTE BUITENBEITS
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor onbehandeld hout.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 4 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 10-12m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig 
bindmiddel en andere natuurlijke grondstoff en. Deze goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle kleuren van het Copperant 
KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede hechting op ondergronden als 
cement, hout, steen en gips, droogt snel en isoleert nicotine- en roetvlekken. Pura 
Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en dekking klasse 
2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag in vochtige ruimtes.

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT
Schrobvastheid: Klasse 1 volgens EN13300, 
  na 200 cycles slechts 2,8 μm verlies.
Dekking: 100 μm nat voor wit (45 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 10-14m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Extra dekkende watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel 
en andere natuurlijke grondstoff en. Deze zeer goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het 
Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden 
als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Pura Muurverf beantwoordt aan 
dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF
Schrobvastheid: Klasse 2 volgens EN13300, 
Dekking: 90 μm nat voor wit (40 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 12-15m2/L op niet zuigende ondergrond. Copperant geeft kleur aan duurzaam vakmanschap 

Copperant Pura laat u reukloos en emissiearm schilderen. De producten voldoen aan het Europees 
Ecolabel en zijn derhalve zéér arbo- en milieuvriendelijk. Het complete pakket is oplosmiddelarm, 
biobased, watergedragen en perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Copperant Quattro staat voor krachtige duurzaamheid met gebruik van biobased grondstoff en. 
De grondverf, lakken en systeemverf zijn geschikt voor buitengebruik en het hele jaar door te 
verwerken tussen 0°C en 30°C. 

Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde 
bindmiddelcombinatie kieselsol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer 
goede hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige 
verfl agen en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt 
bescherming tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend 
en heeft een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. 
Uitermate geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige 
ruimten zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag 
niet en dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting 
is er geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze 
muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid.

COPPERANT MINERALE MUURVERF KALKMAT
Dekking: 150 μm nat voor wit.
Droogtijd:  Na 30 minuten stofdroog, 
  na 12 uur overschilderbaar.
Verbruik: 10,5m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Minérale is een mineraalverf op basis van natuurlijke grondstoff en. 
De verf heeft een zeer hoge duurzaamheid en een kalkmatte uitstraling. 

de groenste verf van nederland 

Met Copperant pakt u uw schilderwerk gegarandeerd verantwoord en vakkundig aan. De verven leveren niet alleen een 
optimale prestatie, ze zijn ook nog eens gemaakt van natuurlijke grondstoff en. Perfecte droging, langdurige bescherming, 
een prettige verwerking en een uitstekende dekking waardoor u minder verf nodig heeft. U hoeft niet meer te kiezen 
tussen groen, prijs of kwaliteit. Met Copperant bespaart u tijd en geld én draagt u bij aan een gezond en veilig leven. 
En natuurlijk kunnen we ‘de groenste verf van nederland’ in alle kleuren leveren.

Bij Baril Coatings zijn we trots op ons kwaliteitsmerk voor vakschilders die 
kleur willen bekennen en die bewust kiezen voor een duurzame aanpak.

Baril Coatings is ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige, 
industriële coatings en bouwverven die zeer duurzaam zijn. We leveren ze 
wereldwijd aan marine en off shore, OEM en metaalindustrie, staal- en 
utiliteitsbouw en aan professionele schildersbedrijven.

Onze ambitie: oplossingen op maat die perfect passen bij de klant én die 
respect hebben voor de leefomgeving.

“De duurzame revolutie kan 

alleen ontstaan wanneer kwaliteit 

niet ter discussie staat.”   

Geert Duijghuisen, DGA Baril Coatings

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm USDA 
Biobased

Uitstoot in 
leefomgeving 

Ecolabel

Copperant Pura: Biobased, watergedragen pakket voor binnen en buiten

Copperant Pura Multiprimer 20 min. / 20 min. 7 jaar* 10-20 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf zijdeglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 35-50 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf hoogglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 80-85 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Transparante Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Muurverf extra mat 20 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Monopac Muurverf 30 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Quattro: Biobased 4-seizoenen pakket voor buiten

Copperant Quattro Grondverf 2 uur / 8 uur 10 jaar* 5-10 GU 280 g/l **

Copperant Quattro Lakverf zijdeglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 35-50 GU 260 g/l **

Copperant Quattro Lakverf hoogglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* > 90 GU 290 g/l **

Copperant Quattro Systeemverf UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Copperant Quattro Metaallak UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Ycoleum: Biobased lijnolie verfbeits voor buiten

Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 190 g/l ***

Copperant Ycoleum Transparante Beits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 330 g/l ***

Copperant Ycoleum Lakverf hoogglans 3 uur / 12 uur 7 jaar* 90 GU 190 g/l ***

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm

Copperant Minérale: Watergedragen silicaat muurverf op natuurlijke basis voor binnen en buiten

Copperant Minérale Muurverf kalkmat 30 min. / 12 uur > 15 jaar* < 3 GU √

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

Copperant: een merk van Baril Coatings

* Onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
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Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering 
op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op 
hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect 
onderhoudssyteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel 
te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten 
ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende hout-
conservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum 
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld 
hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast 
op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als 
transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie. In 
combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf of Pura 
Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans een langdurige 
bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan buiten worden 
toegepast op verschillende houten ondergronden zoals gevelbetimmeringen 
en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Ycoleum is een traditioneel sneldrogend biobased lijnolie pakket 
bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor monumenten en 
renovatiewerkzaamheden vanwege de klassieke uitstraling door de mooie vloei en glans.

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS
Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor 
hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft 
een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend 
uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een 
superstrakke afwerking. In combinatie met Quattro Lakverf is de grondverf 
tot 10 jaar onderhoudsarm. 

Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel.
In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar 
onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit 
waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met 
mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de 
zeer hoge UV bestendigheid. 

Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die 
als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte 
onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele 
lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende 
en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV 
bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale 
dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Roestwerende, glanzende metaallak op basis van plantaardig bindmiddel, 
die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. De lak heeft een 
prettige verwerking en kan direct op roest en blank metaal toegepast worden. 
Quattro Metaallak biedt bescherming tegen corrosie bij matige (industriële)
belasting en heeft een optimale dekking met mooie vloei. De zeer hoge UV 
bestendigheid zorgt voor een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT QUATTRO GRONDVERF

COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS UV+

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+

Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en 
andere natuurlijke grondstoff en. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden 
als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en 
zorgt in combinatie met Pura Lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar 
onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal 
in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

COPPERANT PURA MULTIPRIMER
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking. 
Hechting: Klasse 0-1 voor hout, PVC en trespa.
Droogtijd: Na 20 minuten droging goed schuurbaar 
  en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat voor wit (60 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: < 2 uur.
Verbruik: 13m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor verschillende ondergronden (binnen 
en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer. Samen zorgen ze voor een 
langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast 
en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie 
vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT PURA LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Dekking: 110 μm nat voor wit (55 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Regenvast: Na 1,5 uur.
Flexibiliteit: Cupping test > 9 mm buiging.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 1,5 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Glansbehoud: Hoogglans bij 2000 uur QUV: 
  3-9% glansverlies afhankelijk van kleur.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen buitenbeits op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. 
Geeft een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm) en is kras- en 
stootvast. Pura Buitenbeits heeft een prettige verwerking, een optimale dekking 
en een langdurig behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar 
als transparante afwerking, in semi-transparante houtkleuren en als dekkende 
afwerking in alle kleuren.

COPPERANT PURA DEKKENDE EN TRANSPARANTE BUITENBEITS
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor onbehandeld hout.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 4 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 10-12m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig 
bindmiddel en andere natuurlijke grondstoff en. Deze goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle kleuren van het Copperant 
KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede hechting op ondergronden als 
cement, hout, steen en gips, droogt snel en isoleert nicotine- en roetvlekken. Pura 
Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en dekking klasse 
2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag in vochtige ruimtes.

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT
Schrobvastheid: Klasse 1 volgens EN13300, 
  na 200 cycles slechts 2,8 μm verlies.
Dekking: 100 μm nat voor wit (45 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 10-14m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Extra dekkende watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel 
en andere natuurlijke grondstoff en. Deze zeer goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het 
Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden 
als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Pura Muurverf beantwoordt aan 
dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF
Schrobvastheid: Klasse 2 volgens EN13300, 
Dekking: 90 μm nat voor wit (40 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 12-15m2/L op niet zuigende ondergrond. Copperant geeft kleur aan duurzaam vakmanschap 

Copperant Pura laat u reukloos en emissiearm schilderen. De producten voldoen aan het Europees 
Ecolabel en zijn derhalve zéér arbo- en milieuvriendelijk. Het complete pakket is oplosmiddelarm, 
biobased, watergedragen en perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Copperant Quattro staat voor krachtige duurzaamheid met gebruik van biobased grondstoff en. 
De grondverf, lakken en systeemverf zijn geschikt voor buitengebruik en het hele jaar door te 
verwerken tussen 0°C en 30°C. 

Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde 
bindmiddelcombinatie kieselsol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer 
goede hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige 
verfl agen en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt 
bescherming tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend 
en heeft een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. 
Uitermate geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige 
ruimten zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag 
niet en dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting 
is er geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze 
muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid.

COPPERANT MINERALE MUURVERF KALKMAT
Dekking: 150 μm nat voor wit.
Droogtijd:  Na 30 minuten stofdroog, 
  na 12 uur overschilderbaar.
Verbruik: 10,5m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Minérale is een mineraalverf op basis van natuurlijke grondstoff en. 
De verf heeft een zeer hoge duurzaamheid en een kalkmatte uitstraling. 



Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering 
op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op 
hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect 
onderhoudssyteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel 
te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten 
ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende hout-
conservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum 
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld 
hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast 
op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als 
transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie. In 
combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf of Pura 
Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans een langdurige 
bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan buiten worden 
toegepast op verschillende houten ondergronden zoals gevelbetimmeringen 
en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Ycoleum is een traditioneel sneldrogend biobased lijnolie pakket 
bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor monumenten en 
renovatiewerkzaamheden vanwege de klassieke uitstraling door de mooie vloei en glans.

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS
Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor 
hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft 
een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend 
uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een 
superstrakke afwerking. In combinatie met Quattro Lakverf is de grondverf 
tot 10 jaar onderhoudsarm. 

Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel.
In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar 
onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit 
waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met 
mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de 
zeer hoge UV bestendigheid. 

Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die 
als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte 
onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele 
lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende 
en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV 
bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale 
dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Roestwerende, glanzende metaallak op basis van plantaardig bindmiddel, 
die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. De lak heeft een 
prettige verwerking en kan direct op roest en blank metaal toegepast worden. 
Quattro Metaallak biedt bescherming tegen corrosie bij matige (industriële)
belasting en heeft een optimale dekking met mooie vloei. De zeer hoge UV 
bestendigheid zorgt voor een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT QUATTRO GRONDVERF

COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS UV+

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+

Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en 
andere natuurlijke grondstoff en. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden 
als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en 
zorgt in combinatie met Pura Lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar 
onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal 
in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

COPPERANT PURA MULTIPRIMER
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking. 
Hechting: Klasse 0-1 voor hout, PVC en trespa.
Droogtijd: Na 20 minuten droging goed schuurbaar 
  en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat voor wit (60 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: < 2 uur.
Verbruik: 13m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor verschillende ondergronden (binnen 
en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer. Samen zorgen ze voor een 
langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast 
en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie 
vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT PURA LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Dekking: 110 μm nat voor wit (55 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Regenvast: Na 1,5 uur.
Flexibiliteit: Cupping test > 9 mm buiging.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 1,5 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Glansbehoud: Hoogglans bij 2000 uur QUV: 
  3-9% glansverlies afhankelijk van kleur.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen buitenbeits op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. 
Geeft een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm) en is kras- en 
stootvast. Pura Buitenbeits heeft een prettige verwerking, een optimale dekking 
en een langdurig behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar 
als transparante afwerking, in semi-transparante houtkleuren en als dekkende 
afwerking in alle kleuren.

COPPERANT PURA DEKKENDE EN TRANSPARANTE BUITENBEITS
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor onbehandeld hout.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 4 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 10-12m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig 
bindmiddel en andere natuurlijke grondstoff en. Deze goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle kleuren van het Copperant 
KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede hechting op ondergronden als 
cement, hout, steen en gips, droogt snel en isoleert nicotine- en roetvlekken. Pura 
Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en dekking klasse 
2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag in vochtige ruimtes.

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT
Schrobvastheid: Klasse 1 volgens EN13300, 
  na 200 cycles slechts 2,8 μm verlies.
Dekking: 100 μm nat voor wit (45 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 10-14m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Extra dekkende watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel 
en andere natuurlijke grondstoff en. Deze zeer goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het 
Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden 
als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Pura Muurverf beantwoordt aan 
dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF
Schrobvastheid: Klasse 2 volgens EN13300, 
Dekking: 90 μm nat voor wit (40 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 12-15m2/L op niet zuigende ondergrond. Copperant geeft kleur aan duurzaam vakmanschap 

Copperant Pura laat u reukloos en emissiearm schilderen. De producten voldoen aan het Europees 
Ecolabel en zijn derhalve zéér arbo- en milieuvriendelijk. Het complete pakket is oplosmiddelarm, 
biobased, watergedragen en perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Copperant Quattro staat voor krachtige duurzaamheid met gebruik van biobased grondstoff en. 
De grondverf, lakken en systeemverf zijn geschikt voor buitengebruik en het hele jaar door te 
verwerken tussen 0°C en 30°C. 

Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde 
bindmiddelcombinatie kieselsol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer 
goede hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige 
verfl agen en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt 
bescherming tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend 
en heeft een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. 
Uitermate geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige 
ruimten zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag 
niet en dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting 
is er geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze 
muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid.

COPPERANT MINERALE MUURVERF KALKMAT
Dekking: 150 μm nat voor wit.
Droogtijd:  Na 30 minuten stofdroog, 
  na 12 uur overschilderbaar.
Verbruik: 10,5m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Minérale is een mineraalverf op basis van natuurlijke grondstoff en. 
De verf heeft een zeer hoge duurzaamheid en een kalkmatte uitstraling. 



Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering 
op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op 
hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect 
onderhoudssyteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel 
te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten 
ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende hout-
conservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum 
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld 
hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast 
op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als 
transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie. In 
combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf of Pura 
Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans een langdurige 
bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan buiten worden 
toegepast op verschillende houten ondergronden zoals gevelbetimmeringen 
en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
  Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60μm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Ycoleum is een traditioneel sneldrogend biobased lijnolie pakket 
bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor monumenten en 
renovatiewerkzaamheden vanwege de klassieke uitstraling door de mooie vloei en glans.

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS
Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor 
hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft 
een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend 
uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een 
superstrakke afwerking. In combinatie met Quattro Lakverf is de grondverf 
tot 10 jaar onderhoudsarm. 

Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel.
In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar 
onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit 
waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met 
mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de 
zeer hoge UV bestendigheid. 

Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die 
als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte 
onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele 
lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende 
en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV 
bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale 
dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Roestwerende, glanzende metaallak op basis van plantaardig bindmiddel, 
die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. De lak heeft een 
prettige verwerking en kan direct op roest en blank metaal toegepast worden. 
Quattro Metaallak biedt bescherming tegen corrosie bij matige (industriële)
belasting en heeft een optimale dekking met mooie vloei. De zeer hoge UV 
bestendigheid zorgt voor een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT QUATTRO GRONDVERF

COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS UV+

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+

Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en 
andere natuurlijke grondstoff en. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden 
als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en 
zorgt in combinatie met Pura Lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar 
onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal 
in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

COPPERANT PURA MULTIPRIMER
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking. 
Hechting: Klasse 0-1 voor hout, PVC en trespa.
Droogtijd: Na 20 minuten droging goed schuurbaar 
  en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat voor wit (60 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: < 2 uur.
Verbruik: 13m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor verschillende ondergronden (binnen 
en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer. Samen zorgen ze voor een 
langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast 
en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. 
Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie 
vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

COPPERANT PURA LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Dekking: 110 μm nat voor wit (55 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Regenvast: Na 1,5 uur.
Flexibiliteit: Cupping test > 9 mm buiging.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 1,5 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Glansbehoud: Hoogglans bij 2000 uur QUV: 
  3-9% glansverlies afhankelijk van kleur.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Watergedragen buitenbeits op basis van plantaardig bindmiddel en andere 
natuurlijke grondstoff en. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. 
Geeft een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm) en is kras- en 
stootvast. Pura Buitenbeits heeft een prettige verwerking, een optimale dekking 
en een langdurig behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar 
als transparante afwerking, in semi-transparante houtkleuren en als dekkende 
afwerking in alle kleuren.

COPPERANT PURA DEKKENDE EN TRANSPARANTE BUITENBEITS
Dekking: 125 μm nat voor wit (50 μm droog), 
   bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor onbehandeld hout.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 4 uur
   droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 10-12m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig 
bindmiddel en andere natuurlijke grondstoff en. Deze goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle kleuren van het Copperant 
KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede hechting op ondergronden als 
cement, hout, steen en gips, droogt snel en isoleert nicotine- en roetvlekken. Pura 
Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en dekking klasse 
2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag in vochtige ruimtes.

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT
Schrobvastheid: Klasse 1 volgens EN13300, 
  na 200 cycles slechts 2,8 μm verlies.
Dekking: 100 μm nat voor wit (45 μm droog),
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 10-14m2/L op niet zuigende ondergrond.

Dekking: 100 μm nat RAL9010, 60 μm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C:  120 min.  
  Stofdroog bij 10°C:  210 min. 
  Stofdroog bij 5°C:  300 min. 
Regenvast: Na 3 uur bij 75 μm nat.
Verbruik: 15m2/L op niet zuigende ondergrond.

Extra dekkende watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel 
en andere natuurlijke grondstoff en. Deze zeer goed dekkende, aanzet vrij te 
verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het 
Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden 
als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Pura Muurverf beantwoordt aan 
dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF
Schrobvastheid: Klasse 2 volgens EN13300, 
Dekking: 90 μm nat voor wit (40 μm droog), 
  bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd:  Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 12-15m2/L op niet zuigende ondergrond. Copperant geeft kleur aan duurzaam vakmanschap 

Copperant Pura laat u reukloos en emissiearm schilderen. De producten voldoen aan het Europees 
Ecolabel en zijn derhalve zéér arbo- en milieuvriendelijk. Het complete pakket is oplosmiddelarm, 
biobased, watergedragen en perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Copperant Quattro staat voor krachtige duurzaamheid met gebruik van biobased grondstoff en. 
De grondverf, lakken en systeemverf zijn geschikt voor buitengebruik en het hele jaar door te 
verwerken tussen 0°C en 30°C. 

Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde 
bindmiddelcombinatie kieselsol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer 
goede hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige 
verfl agen en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt 
bescherming tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend 
en heeft een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. 
Uitermate geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige 
ruimten zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag 
niet en dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting 
is er geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze 
muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid.

COPPERANT MINERALE MUURVERF KALKMAT
Dekking: 150 μm nat voor wit.
Droogtijd:  Na 30 minuten stofdroog, 
  na 12 uur overschilderbaar.
Verbruik: 10,5m2/L  op niet zuigende ondergrond.

Copperant Minérale is een mineraalverf op basis van natuurlijke grondstoff en. 
De verf heeft een zeer hoge duurzaamheid en een kalkmatte uitstraling. 



de groenste verf van nederland 

Met Copperant pakt u uw schilderwerk gegarandeerd verantwoord en vakkundig aan. De verven leveren niet alleen een 
optimale prestatie, ze zijn ook nog eens gemaakt van natuurlijke grondstoff en. Perfecte droging, langdurige bescherming, 
een prettige verwerking en een uitstekende dekking waardoor u minder verf nodig heeft. U hoeft niet meer te kiezen 
tussen groen, prijs of kwaliteit. Met Copperant bespaart u tijd en geld én draagt u bij aan een gezond en veilig leven. 
En natuurlijk kunnen we ‘de groenste verf van nederland’ in alle kleuren leveren.

Bij Baril Coatings zijn we trots op ons kwaliteitsmerk voor vakschilders die 
kleur willen bekennen en die bewust kiezen voor een duurzame aanpak.

Baril Coatings is ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige, 
industriële coatings en bouwverven die zeer duurzaam zijn. We leveren ze 
wereldwijd aan marine en off shore, OEM en metaalindustrie, staal- en 
utiliteitsbouw en aan professionele schildersbedrijven.

Onze ambitie: oplossingen op maat die perfect passen bij de klant én die 
respect hebben voor de leefomgeving.

“De duurzame revolutie kan 

alleen ontstaan wanneer kwaliteit 

niet ter discussie staat.”   

Geert Duijghuisen, DGA Baril Coatings

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm USDA 
Biobased

Uitstoot in 
leefomgeving 

Ecolabel

Copperant Pura: Biobased, watergedragen pakket voor binnen en buiten

Copperant Pura Multiprimer 20 min. / 20 min. 7 jaar* 10-20 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf zijdeglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 35-50 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Lakverf hoogglans 30 min. / 1,5 uur 7 jaar* 80-85 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Transparante Buitenbeits 30 min. / 4 uur 7 jaar* 35 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Muurverf extra mat 20 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Copperant Pura Monopac Muurverf 30 min. / 1 uur 0-5 GU √ √ A+ √

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Quattro: Biobased 4-seizoenen pakket voor buiten

Copperant Quattro Grondverf 2 uur / 8 uur 10 jaar* 5-10 GU 280 g/l **

Copperant Quattro Lakverf zijdeglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 35-50 GU 260 g/l **

Copperant Quattro Lakverf hoogglans UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* > 90 GU 290 g/l **

Copperant Quattro Systeemverf UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Copperant Quattro Metaallak UV+ 2 uur / 10 uur 10 jaar* 70-75 GU 270 g/l **

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad VOS gehalte OK 
Biobased

Copperant Ycoleum: Biobased lijnolie verfbeits voor buiten

Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 190 g/l ***

Copperant Ycoleum Transparante Beits 3 uur / 12 uur 7 jaar* 70-80 GU 330 g/l ***

Copperant Ycoleum Lakverf hoogglans 3 uur / 12 uur 7 jaar* 90 GU 190 g/l ***

Stofdroog/
overschilderbaar bij 20°C

Duurzaamheid Glansgraad Oplosmiddelarm

Copperant Minérale: Watergedragen silicaat muurverf op natuurlijke basis voor binnen en buiten

Copperant Minérale Muurverf kalkmat 30 min. / 12 uur > 15 jaar* < 3 GU √

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

Copperant: een merk van Baril Coatings

* Onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.

Nieuwe Donk 15  4879 AC Etten-Leur  +31 (0)76 503 45 20  info@copperant.nl  www.copperant.nl

voor vakschilders
die kleur willen

bekennen
EU Ecolabel: NL/044/002


