
Benar

Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Like us on Facebook 
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleent. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

OFFICIAL IMPORTER OF                   DECORATIVE PAINTS

JOTUN KRAFTVASK
Waar mildere middelen niet werken is Jotun 
Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask 
verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, 
vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan 
de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor 
het matter maken van ondergronden die 
behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde 
producten.  

JOTUN HUSVASK
Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met 
de Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid  
van de verf en blijft uw schilderwerk langer 
mooi.

DEMIDEKK TERRASSFIX
Speciale reiniger voor terrassen van hout: 
3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout
Biologisch afbreekbaar.  

BeSCHerMenDe OLIe VOOr HOUT

Benar Matt

Benar Matt heeft dezelfde eigenschappen als Benar Gloss alleen geeft deze een extra matte uitstraling.

 Kan ook ingezet worden als laatste laag over Benar Gloss of UVR om een mattere 

uitstraling te verkrijgen. De Benar Matt kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

• Speciale matte versie, geeft een trendy uitstraling

• Ook te gebruiken als eindlaag over Benar UVR of 

 Benar Gloss

• Geeft een matte weerbestendige afwerking

• Duurzame film geeft jarenlange bescherming 

• Zeer elastisch en volgt werking van de 

 ondergrond

• Gaat niet bladderen, geen schilfers of 

 witte vlekken

Kiest u voor hout 
dan Kiest u voor Jotun!



Benar GLOSS

BENAR Gloss is een transparante afwerking voor (tropisch) hardhout binnen en buiten gebaseerd

op een ‘long-oil’ alkyd die het uiterlijk heeft van een blanke lak.

BENAR Gloss kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren, gevelbeschietingen,

hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds. BENAR Gloss is ook uiterst geschikt voor toepassing

op schepen boven de waterlijn. BENAR Gloss is geschikt voor alle (tropische) hardhoutsoorten zoals: 

afzelia, sipo mahonie, afromosia, teak, meranti, merbau, wengé, tola branca, basralocus etc.

 

                                       

Benar UVr

Benar UVR heeft dezelfde eigenschappen als Benar Gloss alleen is deze voorzien van

een speciaal pigment dat resulteert in een warme teakkleur. Deze versie wordt vooral

ingezet ter verfraaiing van bepaalde exotische houtsoorten zoals Teak. 

De Benar UVR kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en is iets minder glanzend

dan de Benar Gloss.  

                                       

• Geeft een hoogglanzende 

 en weerbestendige afwerking

• Duurzame film geeft 

 jarenlange bescherming
 

• Zeer elastisch en volgt 

 werking van de ondergrond

• Gaat niet bladderen, 

 geen schilfers of witte vlekken

• Geeft een glanzende en 

 weerbestendige afwerking 

 met warme teakkleur

• Duurzame film geeft 

 jarenlange bescherming

• Zeer elastisch en volgt werking  

 van de ondergrond

• Gaat niet bladderen, 

 geen schilfers of witte vlekken


