
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.
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Xcellent Meesterlakken
Duurzame meesterlakken voor binnen
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Nelfalite 
Xcellent 
Mat
Matte waterverdunbare 
afwerking o.b.v.  
alkyd-emulsie.

Eigenschappen
• Super mat
• Goed vloeiend
• Boen- en schrobvast
• Binnen- en buitenkwaliteit
• Uiteenlopende ondergronden

Toepassing
Op gegrond hout en staal. 
Voorbehandelde steenachtige 
ondergronden zoals beton, steen, 
pleisterwerk, spack maar ook 
wandweefsel.

Nelfalite
Xcellent  
Satin
Een waterverdunbare, 
zijdeglanzende slijtvaste 
aflak o.b.v. polyurethaan 
acrylaat dispersie.

Eigenschappen
• Uitstekende huidvet  
 bestendigheid met NLT  
 technologie (Nelf Lipid  
 Technology)
• Goede dekking
• Niet vergelend
• Sneldrogend 

Toepassing
Op reeds gegrond hout en 
behandeld metaal binnen.

Nelfapre 
Xcellent
Unigrond
Waterverdunbare universele 
hechtgrond o.b.v. hybride 
acrylaat.

Eigenschappen
• In vele kleuren leverbaar
• Licht vullend en goed schuurbaar
• Beperkte roestwering
• Meerdere lagen op één dag mogelijk
• Uitstekende hechting op moeilijke  
 ondergronden
• Sneldrogend
• Onverzeepbaar

Toepassing
O.a. op hout, staal, non-ferro metalen, 
hard pvc en zink voor binnen en buiten

Nelfalite
Xcellent  
Gloss
Waterverdunbare 
gesiliconiseerde  
hoogglans afwerking  
o.b.v. alkyd-emulsie.

Eigenschappen
• Zeer goede vloeiing
• Goede dekking
• Goede weerbestendigheid
• Sneldrogend 
• Mooie glans

Toepassing
Op reeds gegrond hout en behandeld 
metaal binnen en buiten.

WATERGEDRAGEN 
MEESTERLAKKEN

VOOR BINNENXCELLENT, DE 
MEESTERLAKKEN
VOOR BINNEN
Voor het binnen schilderwerk heeft Nelf een “Xcellente verflijn” ontwikkeld. 

Door de Nelf Lipid Technology toe te passen wordt huidvetbestendigheid 

gecreëerd. In combinatie met selectief gekozen hoogwaardige bindmiddelen 

en grondstoffen wordt een duurzame afwerking gegarandeerd. Kortom, met 

de productlijn van Nelf bent u verzekert van een “Xcellente” afwerking!   


