SCANO PRÉ DEKVERF wordt vooral toegepast op beton, zandcement en anhydriet. SCANO PRÉ DEKVERF
is ook geschikt voor het afwerken van ingestrooide oppervlakken en hout.
SCANO PRÉ DEKVERF wordt gebruikt in bad- en wasruimtes, garages, kelders, in de voedingsmiddelenindustrie en
op alle wanden en vloeren waar een hygiënische slijtvaste en chemisch resistente coating noodzakelijk is.

t Watergedragen dekkende
2-K epoxy coating
t Uitstekende slijtvastheid

SCANO VINYL-VLOERCOAT

DEKKEND

DEKKEND

SCANO PRE DEKVERF

SCANO VINYL-VLOERCOAT wordt toegepast als afwerking op marmoleum, linoleum en vinylvloeren.
Het is een watergedragen systeem dat niet vergeeld en reukloos is. Het product is in principe dekkend
verkrijgbaar maar kan ook als transparante versie worden ingezet.
Het product wordt typisch toegepast bij utiliteitsbouw zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen.

VLOERCOATINGS
VOOR ALLE TYPE VLOEREN DE JUISTE OPLOSSING

In woonhuizen waar vinylvloeren aanwezig zijn is het product ook perfect toepasbaar.

t Watergedragen 2-K PU coating
t Speciaal ontwikkeld voor vinylvloeren

t Waterbestendig en toch

t Vergeelt niet en reukloos
t Zowel dekkend als transparant

dampdiffuus
t Bestand tegen de meeste

t Chemisch resistent

chemicaliën en oliën

SCANO RAPID
De TRESTJERNER en SCANOFLOOR lijn biedt voor elke vloer de juiste oplossing. Of u nu een kleurloze of een dekkende

SCANO RAPID is een oplosmiddelvrije, dekkende of transparante Polyureahars met een zeer snelle uitharding.

afwerking wenst, alles is mogelijk met de coatings van TRESTJERNER en SCANOFLOOR. In deze brochure vindt u een

Met deze uithardingstijd is de ondergrond binnen korte tijd weer beloopbaar. De SCANO RAPID is buitengewoon

overzicht van onze meest verkochte producten.

geschikt voor ondergronden die mechanische en/of chemische belasting hebben.
In uitgeharde toestand is het product goed bestand tegen chemicaliën. Enkele voorbeelden van toepassings-

De TRESTJERNER en SCANOFLOOR vloerverven geven uw vloer een uitstekende bescherming en een mooie uitstraling.

mogelijkheden zijn voornamelijk galerijvloeren en betonvloeren die snel weer beloopbaar moeten zijn.

Vanzelfsprekend voorzien wij u graag van een passend advies voor de juiste oplossing voor uw vloer.

- 3-K polyurea coating
- Uitstekende slijtvastheid
- Zeer snelle uithardingstijd

SCANO UNIPRIMER wordt toegepast

(klaar in één dag)
- Goede mechanische en

als impregneermiddel voor zuigenOFFICIAL IMPORTER OF

DECORATIVE PAINTS

de beton en cementdekvloeren en als
hechtlaag voor andere vloercoatings.

chemische bestendigheid
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Voornamelijk toegepast in combinatie
met dekkende afwerkingen.
SCANO CLEARPRIMER wordt toegepast
als niet vergelende, standvaste hechtlaag op zowel vloeren als wanden trappen. Voornamelijk toegepast in combinatie met transparante
afwerkingen.

NOORSE KWALITEIT

(voorheen Oxan Aqua)

TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor

TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg

betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, en baksteen. Het vermindert de

reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage.

vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen.

De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten

TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet

ondergronden. Het product wordt voornamelijk gebruikt voor houten vloeren, trappen en meubels.

en is eenvoudig aan te brengen.

t Watergedragen 1-component

t Blanke watergedragen vernis

vloersealer

voor houten vloeren.

t Bindt alle stofdeeltjes

t Uitstekende weerstand tegen

t Vergeelt niet en droogt snel

DEKKEND

TRANSPARANT

TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING is een watergedragen zijdeglanzende één component vloerverf
op basis van acrylaat/polyurethaan.
TRESTJERNER GULVMALING is geschikt voor toepassing op wanden en vloeren van hout, zandcement en beton.
Te gebruiken in ruimtes zoals kelders, opslagruimtes, trappenhuizen, hobbyruimtes, balkons en vloeren die normaal
worden belast. Het product is ook uitermate geschikt als lak op deuren en kozijnen binnen.

t Watergedragen slijtvaste
dekkende vloercoating
t Reukarm en vergeelt niet.
t Leverbaar in vele kleuren.

slijtage.

t Brengt de kleur van plavuizen

(voorheen Oxan A/U)

t Ook te gebruiken op andere

en tegelvloeren weer tot leven.

houten ondergronden zoals
meubels.

SCANO VLOEROLIE

SCANO CLEARCOAT

SCANO COLOURCOAT

SCANO VLOEROLIE is dé vervanger van de ouderwetse OXAN OLIE. Een transparante sealer voor vloeren binnen

SCANO CLEARCOAT is een innovatieve, waterverdunbare en vrijwel emissievrije polyurethaanaflak voor beton.

SCANOFLOOR COLOURCOAT is een innovatieve, waterverdunbare en vrijwel emissievrije polyurethaanaflak.

op basis van alkydhars die diep in de ondergrond dringt en alle losse stofdelen bindt zodat het oppervlak zeer

Het product is speciaal geschikt voor het transparant afsealen van polyurethaan en epoxy rol- en gietvloersystemen.

Het product is speciaal geschikt voor het op kleur afsealen van polyurethaan en epoxy rol- en gietvloersystemen.

eenvoudig te onderhouden is. SCANO VLOEROLIE kan onder andere worden toegepast op beton- en cementvloeren,

In combinatie met SCANO CLEARPRIMER ook toepasbaar als extra slijtvaste transparante afwerking op beton en

Typische toepassingsgebieden zijn minerale vloeren zoals kantoren, winkels, showrooms, scholen,

stelconplaten wanden, houten vloeren en poreuze tegelvloeren, garagevloeren en magazijnvloeren.

zandcement vloeren. Typische toepassingsgebieden zijn minerale vloeren in kantoren, winkels, showrooms, scholen,

ziekenhuizen en openbare gebouwen.

SCANO VLOEROLIE wordt typische toegepast in hangars, archieven, balkons, galerijen, drukkerijen, werkplaatsen,

ziekenhuizen en openbare gebouwen.

(voorheen Oxan Olie)

liftschachten, hobbyruimten en expositieruimten.
t Oplosmiddelhoudende
1-component vloersealer

t Waterverdunbare transparante
2-K polyurethaan coating

t Waterverdunbare dekkende
2-K polyurethaan coating

t Bindt alle stofdeeltjes

t Uitstekende slijtvastheid

t Uitstekende slijtvastheid

t Bestand tegen minerale oliën

t Vergeelt niet

t Vergeelt niet

t Weekmaker bestendig

t Weekmaker bestendig

en lichte chemicaliën.
t Brengt de kleur van plavuizen
en tegelvloeren weer tot leven.

