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Fris en modern

Wijzonol presenteert haar nieuwe, duurzame lijn binnenmuur-
verven in een nieuwe verpakking. Dit frisse en moderne 
design onderstreept de hoge kwaliteit, de professionele 
uitstraling en het innovatieve karakter van Wijzonol. 
 Het nieuwe ontwerp sluit aan op de LBH, Aqua en Wijzonol 
verpakkingen. De lancering is onderdeel van een grote 
Wijzonol muurverven campagne waarmee Wijzonol haar 
positie op het gebied van muurverven wil versterken.  
De duurzame Wijzonol binnenverven zijn voorzien van een 
bindmiddel op basis van zetmeel. Het gebruik van zetmeel 
bespaart per tien liter muurverf gemiddeld 1,5 kg aan 
traditionele fossiele grondstoffen. Dit bindmiddel wordt 
toegepast in de Duurzame Spacklatex en de Duurzame 
Extramat en recent ook in de Wijzotex Mat en de Wijzotex 
Zijdeglans. De duurzame producten voldoen aan dezelfde 
hoge kwaliteitseisen die Wijzonol aan al haar producten 
stelt. Zowel de emmer als de bedrukking worden gemaakt 
van gerecycled materiaal, waardoor ze volledig herbruik-
baar zijn. 

SCHROBVAST

Ideaal voor bijvoorbeeld klaslokalen en wachtruimtes in de 
zorg: de Extra Reinigbare Muurverf van Wijzonol.  
Met lauwwarm water en een zachte doek verwijder je de 
meest uiteenlopende vlekken. Zelfs moeilijke vlekken, zoals 
sporen van schoenzolen zijn eenvoudig te verwijderen 
zonder dat de matte uitstraling van de muur wordt aangetast. 
De matte muurverf is gemakkelijk aan te brengen met een 
roller of kwast en is geschikt voor het plafond, wanden van 
gipsplaat, pleister- en metselwerk, beton en goed hechtend 
behang. De dekking is uitstekend. De Wijzonol Extra 
Reinigbare Muurverf heeft schrobvastheidsklasse 1. Na een 
doordroging van 30 dagen is de verflaag sterk genoeg om 
allerlei soorten vlekken weerstand te bieden. Er is daarvoor 
geen speciale cleaner nodig. Een zachte doek, lauwwarm 
water en eventueel en neutraal reinigingmiddel is voldoende. 
De ideale muurverf voor ruimtes waar veel gebruik van wordt 
gemaakt, bijvoorbeeld in de zorg, horeca en in het onderwijs.

Theater- en TV-decors
Het PUTOP gamma interieurverven en meubellakken van Neverlak en Techni Quartz 
werd vervolledigd met onder meer COLOURS X-tra (een matte binnenmuurverf 
zonder schrijfeffect of grijze vegen, ideaal voor interieurs, showrooms, tentoonstellin-
gen, musea etc) en PU PREMIUM (een watergedragen, gepigmenteerde meubellak 
voor binnen op basis van een polyurethaan dispersie). Alle verven zijn watergedra-
gen, geurarm en voldoen ruim aan de VOC-2010-norm. Neverlak BV (Amsterdam, 
NL) en Techni Quartz NV (Temse, B) genieten nationale faam als fabrikant van 
FRESCOLITHE, veruit de meest gebruikte verf voor beursstanden en theater- en 
TV-decors. Daarnaast produceren de beide firma’s ook de PUTOP interieurverven en 
meubellakken, NOVASHIELD watergedragen lakverven, LITHOX muurverven voor 
binnen en buiten, en DECOROL decorproducten. Om de klanten die in Duitsland (en 
op locatie) werken, nog beter te kunnen beleveren, werd in 1999 een Duits 
zusterbedrijf opgericht in Keulen: Frescopaint GmbH. Sinds 2013 is er ook een 
verdeelpunt in Frankrijk: La Boutique du Spectacle in Parijs,dichtbij Place d’Italie.


