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TOPKWALITEIT 
MUURVERVEN VOOR
BINNEN EN BUITEN

Nelfamur 
Mat BB
Matte, weerbestendige 
muurverf voor binnen en 
buiten.

Eigenschappen
• Goed reinigbaar
• Hoge buitenduurzaamheid
• Alkali bestendig

Toepassing
Op zowel nieuw als reeds 
voorbehandelde steenachtige 
ondergronden, plaatmateriaal, etc.

Nelfamur 
Topcoat AC 
Duurzame zijdeglanzende 
muurverf voor binnen en 
buiten.

Eigenschappen
• Hoge buitenduurzaamheid
• Waterdampdoorlatend
• Uitstekend reinigbaar
• Elastisch

Toepassing
Als duurzame afwerking op beton, 
metselwerk, gasbeton, pleisterwerk, 
wandweefsel en kwartsverf.

Nelfamur 
Prestige AC
Half matte, goed reinigbare 
muurverf voor binnen en 
buiten.

Eigenschappen
• Goed reinigbaar
• Alkali bestendig
• Goede vloeiing

Toepassing
Breed inzetbaar als onderhoudsverf 
op o.a. beton, steen, gipsplaat, 
pleisterwerk, etc.

Nelfamur Muurverven
Topkwaliteit muurverven voor binnen en buiten
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Optimaal dekkende 
latexmuurverf voor 
binnen.

Nelfamur 
Optimat

Eigenschappen
• Goed reinigbaar 
• Egaal mat
• Goed reinigbaar

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

Nelfamur 
Finish
Blank
Matte blanke beschermlaag 
voor binnen en buiten.

Eigenschappen
• Vuilwerend
• Sneldrogend
• Waterblank

Toepassing
Op diverse steenachtige 
ondergronden en muurverven 
voor binnen en buiten.

Muurverf voor sterk 
zuigende ondergronden 
voor binnen.

Nelfamur 
Stuc- en
Spack

Eigenschappen
•  Spanningsarm
• Alkalibestendig
• Lange opentijd
• Kalkmat

Toepassing
Voor baanloos sauswerk op sterk 
zuigende ondergronden zoals 
‘spack’ en gipsboard.

Nelfamur 
Renotex
Zeer goed hechtende 
matte isolerende 
muurverf voor binnen.

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

Toepassing
Als isolerende renovatiemuurverf 
voor diverse steenachtige probleem 
ondergronden waar doorslaan  van 
verontreiniging verwacht kan worden. 
(bijv. nicotine aanslag)

AFWERKEN 
VAN GROTE 

OPPERVLAKKEN

100 JAAR 
NAAM IN DE

SCHILDERSWERELD 

TOPKWALITEIT 
MUURVERVEN VOOR 
BINNEN EN BUITEN

Sfeer en uitstraling bepalen mede het leef- en wooncomfort, het afwerken 

van grote oppervlakken zoals wanden en plafonds zijn hierin beeldbepalend. 

Een uiteenlopend productassortiment maakt dat voor iedere ondergrond 

in verschillende uitstralingen wel een product leverbaar is. Gecombineerde 

eigenschappen als uitmuntende verwerkbaarheid, schrobvastheid, 

reinigbaarheid en duurzaamheid geven dat het assortiment topkwaliteit 

samenvoegt met esthetica.

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.

Nelfamur  
Fixeer
Voorstrijkmiddel voor 
steenachtige ondergronden.

Eigenschappen
• Reukarm
• Zeer goed indringendvermogen
• Alkalibestendig
• Water afstotend

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


