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Matte, donkere kleuren 
zonder schrijfeffect

Een matte muurverf wordt verkregen door het toepassen 
van grove stoffen. Hierdoor ontstaat een oppervlakteruwheid 
waardoor het licht in meerdere richtingen wordt weerkaatst. Dit 
fysisch verschijnsel ervaren wij als een mat uiterlijk. Maar dit 
ruwe oppervlak zorgt ook voor een kwetsbaar eindproduct (ve-
gen, vlekken…). Met Putop Colours X-tra heeft Techni Quartz 
daar de oplossing voor. 

Vernieuwende technologie 
Putop Colours X-tra bevat een vernieuwende technologie, die ervoor zorgt dat de 
droge verflaag een verend en herstellend vermogen heeft. Gecombineerd met een 
zeer verfijnde oppervlakteruwheid heeft dit een muurverf als resultaat met de vol-
gende eigenschappen:
- een extreem lage glansgraad (minder dan 0,8%);
- geen schrijfeffect, na aanraking geen ontsierende grijze vegen;
- geen polijsteffect, geen glansplekken na langdurig wrijven;
- zeer goede dekking; 
- te verwerken met kwast, rol en spuit;
- leverbaar in 4 en 12 kg.

Putop Colours X-tra is dus ideaal voor stand- en decorpanelen, interieurs, show-
rooms en musea/tentoonstellingen. Deze nieuwe exclusieve versie vervangt de hui-
dige Putop Colours basis voor donkere kleuren. 

Frescolithe Superexpo Zwart
Ook in het Frescolithe-gamma is er goed nieuws: door nieuwe ontwikkelingen op 
de grondstoffenmarkt is Techni Quartz er in geslaagd een nieuw en mooier, maar 
ook voordeliger zwart te maken: Superexpo Zwart. Deze zal het gelijkaardige maar 
duurdere Diepzwart vervangen. Daarnaast blijft het gewone Zwart ook behouden. 

doc. Techni Quartz

Platform voor stukadoors 
en (ver)bouwers

Op www.mijnstukadoor.be brengt Knauf particuliere bou-
wers en verbouwers in contact met een vakman in hun 
regio. Met de website wil Knauf zijn klanten nog beter on-
dersteunen in het digitale tijdperk. Het idee voor een on-
line stukadoorplatform ontstond omdat Knauf verder wilde 
gaan dan de kwaliteitsproducten en technische ondersteu-
ning die Knauf nu al biedt. Op mijnstukadoor.be is de stu-
kadoorsbranche met één muisklik bereikbaar. Voortaan 
beschikken de professionals over een mooie promotionele 
service, een plaats waar zij hun diensten kunnen voorstel-
len. Voor veel bouwers is de zoektocht naar een vakkun-

dige stukadoor immers een moeizame onderneming. Het pleisterwerk is de basis van je 
interieur, het is dus van belang dat het van in het begin goed klikt. Elke stukadoor be-
schikt op mijnstukadoor.be over zijn eigen minisite met profiel en kan er zijn realisaties 
laten zien. Zo komt de bezoeker snel in contact met een vakman die hem in de smaak 
valt. Daarnaast krijgt de bezoeker een heleboel nuttige tips bij het kiezen van een stuka-
door, maar er is ook plaats voor productnieuws en technisch advies.
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