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DE BLANKE LAKKEN
VAN NELF, TRANSPARANT 

DE BESTE!

Nelfalin XT
Zijdeglans
Zijdeglanzende, transparante 
afwerking voor vele houtsoorten 
op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk buiten.

Nelfalin 
Harde
Vloerlak
Krasvaste blanke lak op nieuw 
en reeds behandeld houtwerk 
voor binnen en buiten (o.a. 
houtenvloeren en trappen).

Eigenschappen
• Weerbestendig
• Duurzaam
• Met UV-bescherming
• Hoogvullend vermogen

Eigenschappen
• Goed vloeiend
• Sneldrogend
• Goede slijtvastheid
• Zeer watervast
• Weerbestendig

Nelfalin Blanke Lakken
De blanke lakken van Nelf, transparant de beste!
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Impregnerende transparante 
houtbescherming voor nieuw 
en reeds behandelde naald- en 
loofhoutsoorten binnen en buiten.

Nelfalin 
Impregneer 
WV

Eigenschappen
• Sterk impregnerend
• Ademend
• Halfmatte uitstraling
• Geringe filmvorming

Nelfalin XT
Hoogglans
Hoogglanzende, transparante 
afwerking voor vele houtsoorten 
op nieuw en reeds behandeld 
houtwerk buiten.

Eigenschappen
• Goed vloeiend
• Duurzaam
• Met UV-bescherming
• Hoogvullend vermogenHalfglanzende, transparante 

houtbescherming voor nieuw 
en reeds behandeld houtwerk 
binnen en buiten.

Nelfalin 
Transparant 
WV Eigenschappen

•  Ademend
• Vrijwel niet vergelend
• Waterverdunbaar
• Sneldrogend

Nelfalin XT 
impregneer
Impregnerende transparante 
houtbescherming voor nieuw 
en reeds behandelde naald- en 
loofhoutsoorten buiten.

Eigenschappen
• Sterke indringing in het hout
• Geringe filmvorming
• Ademend

DE BLANKE LAKKEN
VAN NELF, TRANSPARANT 

DE BESTE!

100 JAAR 
NAAM IN DE

SCHILDERSWERELD 

DUURZAME
EN SLIJTVASTE
BLANKE LAKKEN

Hout leeft en heeft een natuurlijke en vaak prachtig gevlamde uitstraling, het 

mag dan ook gezien worden. Tegelijkertijd is hout vaak ook kwetsbaar en eist 

het een goede bescherming. Door het hout te voorzien de blanke lakken van 

Nelf wordt een duurzame en slijtvaste afwerking bewerkstelligd. De blanke 

lakken van Nelf, “natuurlijk” goed!

Nelfalin  
Harde  
Matvernis 
WV halfmat
Halfmatte, blanke afwerking 
voor nieuw en reed behandeld 
houtwerk binnen.

Eigenschappen
• Goed vloeiend
• Sneldrogend
• Goede mechanische belastbaarheid
• Waterverdunbaar

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.


