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Systeem Productnaam Omschrijving - Primers, Fillers, Midcoats Toepassingsgebied

ED1401/1420 Laqvin Impregneer Clear Kleurloze impregnerende laag voor hout Dipping, dompelen, spray of flowcoat

ED1401-9902 Laqvin Prime Impregneer Witte impregnerende laag voor hout Dipping, dompelen of flowcoat

ED1401-9003 Laqvin Prime Filler Witte primer- voorlak laag voor hout Spray

ED1401-9501 Laqvin Prime HV Filler Witte primer- voorlak laag voor hout hoogvullend Spray

ED1401-KLEUR Laqvin Prime Filler Primer- voorlak laag voor diverse kleuren voor hout Spray

Systeem Productnaam Omschrijving - Topcoats Toepassingsgebied

EG1598-KLEUR Laqvin Top 30 Dekkend Matte gepigmenteerde topcoat voor op hout Spray

EG1598-KLEUR Laqvin Top 55 Dekkend Semi-glanzende gepigmenteerde topcoat voor op hout Spray

EM1401-KLEUR Laqvin Clear Matte semi-transparante mid- en topcoat voor op hout Spray

Systeem Productnaam Omschrijving - Èènpot systeem Toepassingsgebied

EM6658-KLEUR Laqvin Multicoat 30 Matte gepigmenteerd éénpotsysteem voor op hout Spray, rol, borstel

EM6659-KLEUR Laqvin Multicoat 15 Diepmatte gepigmenteerd éénpotsysteem voor op hout Spray, rol, borstel

Laqvin - coatings voor de timmerindustrie

Sinds 1866 voorziet Sherwin-Williams fabrikanten en afwerkingsbedrijven van de coatings die ze nodig hebben om hun producten mooier en duurzamer 
te maken. En helpen wij ze om hun productiviteits- en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Zowel voor hout als algemene industriële markten gaan 
onze innovatieve oplossingen verder dan coatings. Kennis, hulpmiddelen, apparatuur, toebehoren en industrie-leidende ondersteuning zijn inclusief. Wij zijn 
meer dan een verfleverancier – wij zijn Uw Coatings Oplossingen Partner.
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Watergedragen verf

Sherwin-Williams is al jarenlang leidend in het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van watergedragen lakken en verven. Hierbij worden 
we gedreven door onze zorg voor het milieu en de leefomgeving. Wij 
zetten onze middelen in om milieuvriendelijkere oplossingen te vinden 
die dezelfde eigenschappen en kwaliteiten hebben als conventionele, 
oplosmiddelhoudende systemen.

Onze R&D faciliteit in Zweden beschikt over volledige productielijnen 
om nieuwe producten en systemen voor onze klanten te testen.

De voordelen van Laqvin:
•  Snelle droging
•  Eenvoudige verwerking
•  Goede buitenduurzaamheid
•  Hoge esthetische waarde
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