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DUURZAME 
MEESTERLAKKEN

VOOR BUITEN

Nelfapré 
Xtreme 
Zuso BB
Een weerbestendige 
hoogvisceuze grondverf.

Nelfapré 
Xtreme 
Grondlak
Een weerbestendige 
vochtregulerende grondverf 
met optimale hechting.

Nelfapré 
Snelgrond
Sneldrogende speciaal- 
primer ook inzetbaar bij 
lage temperaturen.

Eigenschappen
• Uitstekende verwerking
• Vochtregulerend
• Goede vloeiing en lakstand 
• Hoog vullend vermogen

Toepassing
Op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk en voorbehandeld 
metaal.

Eigenschappen
• Uitstekende verwerking
• Vochtregulerend
• Goede vloeiing en lakstand
• Goede elasticiteit 

Toepassing
Op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk en voorbehandeld 
metaal.

Eigenschappen
• Snel droog ook bij lage temperaturen
• Schuurbaar/ overschilderbaar na 2-3 uur
• Uitstekende verwerking en vloeiing
• Elastisch

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal voor buiten.

Xtreme Meesterlakken
De beste oplossing, het gehele jaar door!
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Hoogglanzende 
polyurethaan afwerking 
met een snelle 
doordroging.

Nelfalite 
Xtreme 
PU Gloss Eigenschappen

• Goede slijtvastheid
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar
• Onderhoudstermijn van +/- 6-7 jaar
• Verwerkbaar bij minder gunstige  
 weersomstandigheden

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk en voorbehandeld metaal. Nelfalite 

Xtreme 
Climate
Hoogglans afwerking met 
een snelle doordroging bij 
alle weersomstandigheden.

Eigenschappen
• Goede slijtvastheid
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar
• Onderhoudstermijn van 6-7 jaar
• Het hele jaar door toepasbaar  
 (vanaf 0°C graden)

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk en voorbehandeld metaal.

Een zeer duurzame 
zijdeglanzende aflak. 

Nelfalite 
Xtreme 
Satin Eigenschappen

•  Uitstekende buitenduurzaamheid
• Onderhoudstermijn van +/- 4-5 jaar
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Nelfalite 
Xtreme 
PU Satin
Sterke zijdeglans afwerking 
met een snelle doordroging.

Eigenschappen
• Goede slijt- en krasvastheid
• Optimale vloeiing
• Zeer goed reinigbaar
• Verwerkbaar bij minder 
 gunstige weeromstandigheden.

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal voor buiten.

‘XTREME’ 
KWALITEIT EN 

DUURZAAMHEID 

100 JAAR 
NAAM IN DE

SCHILDERSWERELD 

DUURZAME 
MEESTERLAKKEN
VOOR BUITEN
In het steeds wisselende Hollandse klimaat wordt het uiterste gevergd van het 

buitenschilderwerk. Het dient dan ook optimaal te worden beschermd tegen alle 

voorkomende weersinvloeden. Door perfect uitgebalanceerde bindmiddelen 

en grondstoffen wordt de meest hoogwaardige en duurzame afwerking 

gegarandeerd. Nelf biedt hierin een ruim assortiment aan “Xtreme” goede 

buitenverven voor een meesterlijk eindresultaat!

Nelfalite 
Xtreme 
System 
Een dekkende, 
vochtregulerende 
zijdeglanzende systeemverf.

Eigenschappen
• Uitermate geschikt als  
 éénpot-systeem
• Zeer goede vulling en vloeiing
• Onderhoudstermijn van 5-6 jaar
• Vochtregulerend
• Zeer goed weerbestendig
• Goede buitenduurzaamheid

Toepassing
Als grond-, voor- en aflak op nieuw 
en reeds behandeld houtwerk.Nelfalite 

Xtreme 
Gloss
Hoogglanslakverf met 
langdurig glansbehoud.

Eigenschappen
• Topkwaliteit in duurzaamheid
• Uitermate hoge en volle glans
• Onderhoudstermijn van +/- 8 jaar 
• Leverbaar in vele kleuren

Toepassing
Als aflak op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk en 
voorbehandeld metaal.

Nelfalite 
System SB
Traditionele gesiliconiseerde 
dekkende en hoogglanzende 
systeemverf o.b.v. alkydhars.

Eigenschappen
• Uitermate geschikt als  
 éénpot-systeem
• Uitstekende buitenduurzaamheid
• Langdurig glansbehoud
• Onderhoudstermijn van 5-6 jaar
• Vochtregulerend

Toepassing
Als grond-, voor- en aflak op nieuw en 
reeds geschilderd geveltimmerwerk 
buiten.

Nelf, een gerenommeerde verfproducent

Nelf is een gerenommeerde Nederlandse verfproducent die als sinds het begin van de vorige eeuw verf produceert. De producent put dan ook 

uit een lange en rijke historie aan ervaring, kennis en knowhow in de verfindustrie. Dit in combinatie met betrouwbare producten en service en 

een eerlijke kwaliteit-/ prijsverhouding maakt dat de organisatie inmiddels is uitgegroeid tot één van grootse verfproducenten van Nederland. 

Daarnaast voert Nelf haar producten tot ver over de landsgrenzen en geniet zij ook internationaal hoog aanzien. De organisatie haalt haar kracht 

uit het dicht bij de klant te blijven staan, betrouwbaar te zijn, te luisteren naar de specifieke wensen en snel en efficiënt in te spelen op de trends en 

marktvragen. Nelf beschikt over een moderne fabriek, een eigen R&D afdeling en heeft kwaliteit en persoonlijk advies hoog in het vaandel staan. 

De producent biedt een zeer compleet assortiment aan professionele beschermings- en verfraaiingsproducten. Dit alles maakt Nelf dan ook tot 

een aantrekkelijk partner voor professionals die actief zijn in de utiliteits-, woning- en industriebouw.


