
   

WWW.DRENTHVERF.NL  

Pastolex  

Fixeergrond
Thix
Wit gepigmenteerd 
fixeermiddels voor binnen.

Pastolex
Fixeergrond
Blank
Reukarm voorstrijk/fixeermiddel 
voor binnen en buiten.

Pastolex 
Spacklatex
Spanningsarme latex voor 
sterk zuigende ondergronden 
voor binnen.

Eigenschappen
• Goed indringend vermogen
• Wit gepigmenteerd
• Gebruikersvriendelijk
• Hoogvullende eigenschappen

Toepassing
O.a. voor gipskartonplaten, door 
de witte pigmentering worden 
kleurverschillen in de ondergrond 
genivelleerd.

Eigenschappen
• Zeer goed indringend vermogen
• Ademend
• Alkalibestendig
• Waterwerend

Toepassing
Oude poederende verflagen; brokkelige 
en/of poreuze cementlagen, voegen; 
onbeschilderde slechte kwaliteit 
bepleisteringen.

Eigenschappen
• Alkalibestendig
• Gemakkelijke verwerking
• Lange opentijd
• Mooie kalkmatte uitstraling

Toepassing
Speciaal voor baanloos sauswerk 
op sterk zuigende ondergronden 
zoals “spack” en gipsboard.
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Drenth Verven heeft een roemrijke naam als producent van kwalitatief hoogstaande en betaalbare verfproducten. 

Het productassortiment bestaat uit uiteenlopende bescherming- en verfraaiingsmiddelen die de duurzaamheid van 

de ondergrond in hoge mate bevorderen. Of het nu gaat om hout, metaal of steenachtige ondergronden, voor alles 

heeft Drenth wel een passende oplossing. Vele objecten verspreid door heel het land zijn door de vele jaren heen 

beschermd tegen zowel weers- als mechanische invloeden. Door korte lijnen met haar klanten te onderhouden kan 

Drenth snel schakelen en inspringen op nieuwe ontwikkelingen en specifieke mark gerelateerde vragen en wensen. 

De eigen R&D afdeling bewaakt de continuïteit wat betreft kwaliteit en ontwikkeling. Dit alles maakt Drenth tot een 

betrouwbare partner voor nu en in de toekomst!

Drenth een betrouwbare partner voor 
nu en in de toekomst!

PASTOLEX, 
MUURVERVEN 
VOOR BINNEN 
EN BUITEN



Pastolex 
Latex 
Muurverf
Universele muurverf 
voor binnen.

Eigenschappen
• Goede dekkracht
• Egaal mat
• Goed reinigbaar

Toepassing
Op beton, cementpleister, 
schuurwerk, witpleister, hardboard, 
oude latex verflagen etc.

Pastolex
100% extra
Goede reinigbare 
latexmuurverf 
voor binnen.

Eigenschappen
• Zeer goed dekkend
• Egaal mat
• Goed reinigbaar

Toepassing
Op beton, cementpleister, 
schuurwerk, witpleister, oude 
latex verflagen etc.

Eigenschappen
• Egale matte afwerking
• Goed dekkend
• Uitstekend reinigbaar (goed  
 schrobvast)
• Onverzeepbaar (alkalibestendig)

Toepassing
Op beton, metselwerk, gipsplaat, 
schuurwerk, pleisterwerk, 
hardboard, houtwolcementplaten, 
oude latex verflagen en glasweefsel.

Pastolex 
Super
Mateffect
Schrobvaste muurverf voor 
binnen en buiten.

Eigenschappen
• Egale satijnglans
• Waterdampdoorlatend
• Uitstekend reinigbaar (goed  
 schrobvast)
• Onverzeepbaar (alkalibestendig)

Toepassing
Op beton, metselwerk, gipsplaat, 
schuurwerk, pleisterwerk, 
hardboard, houtwolcementplaten, 
oude latex verflagen en glasweefsel.

Pastolex 
Acryl Satin
Duurzame goed dekkende 
elastische dispersiemuurverf 
voor binnen en buiten.

Eigenschappen
• Weinig gevoelig voor schimmels  
 en algengroei.
• Waterdampdoorlatend
• Uitstekend reinigbaar (goed  
 schrobvast)
• Onverzeepbaar (alkalibestendig))

Toepassing
Op beton, metselwerk, gipsplaat, 
schuurwerk, pleisterwerk, 
hardboard, houtwolcementplaten, 
oude latex verflagen en glasweefsel.

Pastolex
Superacryl 
SW
Satijnglanzende elastische, 
duurzame muurverf voor 
binnen en buiten.

Pastolex  

Kwarts-
muurverf
Matte muurverf gevuld met 
kwarts voor binnen en buiten.

Eigenschappen
• Water- en schrobvast
• Onverzeepbaar (alkalibestendig)
• Goede dekkracht
• Hoog vullend vermogen

Toepassing
O.a. als structuur-egaliserende 
tussenlaag in muurverfsystemen 
op alle steenachtige muren zoals 
baksteen, beton, pleisterwerk,  
vezel/cementplaten etc.

Pastolex 
Renovatie-
muurverf
Isolerende spanningsarme 
muurverf voor binnen.

Eigenschappen
• Spanningsarm
• Zeer goede hechting op  
 verschillende ondergronden
• Zeer goede dekkracht
• Licht elastisch

Toepassing
Als isolerende renovatieverf voor 
diverse steenachtige probleem 
ondergronden waar doorslaan van 
verontreiniging verwacht kan worden, 
zoals nicotineaanslag.

Esthetica gecombineerd met een makkelijke verwerkbaarheid en een optimale 

bescherming spelen een belangrijke rol in zowel interieur- als exterieurafwerking. 

Binnenwanden, plafonds en buitenmuren moeten worden afgewerkt in trendy kleuren 

gecombineerd met duurzame eigenschappen. Drenth muurverven zijn van een dermate 

superieure kwaliteit dat in alle gewenste kwaliteitseisen wordt voorzien!  

Muurverven van 
superieure kwaliteit


