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Subli muurverven voor buiten met 10 jaar garantie
BOSS paints blijft bestaande producten perfectioneren en
nieuwe producten ontwikkelen Zo krijgen de bestaande gevelver
ven Sublimat BOSScryl en Villacryl een verbeterde formule waar
door ze voortaan nog beter bestand zijn tegen uv stralen groen
aanslag en uitlaatgassen
Regenvast
De topgevelverven kregen niet alleen een
verbeterde formule

maar horen voort

aan ook qua naam broederlijk samen
in één rijtje BOSScryl wordt Sublisatin
en Villacryl krijgt de naam Sublifill Het
Subli assortiment staat voor een hoge dek
kracht uitzonderlijke buitenduurzaam
heid en vlotte verwerkbaarheid Het zijn
verven die heel snel regenvast zijn en be
schikbaar zijn in verschillende glans en
vullingsgraden
Met Subliprim lanceert BOSS paints ook
een gloednieuwe watergedragen grond
laag voor buiten Een mijlpaal stelt de
verffabrikant want voortaan kunnen ge
vels volledig watergedragen worden
afgewerkt

De grondlaag is aankleurbaar in bijna alle
kleuren en het is voortaan perfect mogelijk
af te werken met slechts één eindlaag De
kleine korrel maakt het aanbrengen van de
eindlaag ook gemakkelijk

10 jaar buitengarantie
BOSS paints is zó zeker van de kwaliteit
van haar buitenverfsystemen dat ze maar
liefst 10 jaar garantie geven op materi
aal én werkuren En dit al vanaf één eind

laag Geen complexe voorwaarden wel
een uniek en transparant garantiesysteem
Een extra troef voor vaklui om mee uit te

pakken bij hun klanten
Productinformatie

1 Subliprim

Pluspunten
Watergedragen hebben een aanzienlijk
aantal pluspunten Vervelende spatten
van solventgedragen grondlagen komen
niet meer voor en er is minder voorberei
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dend afplakwerk Bovendien reinig je het
materiaal eenvoudig met water Subliprim
voegt daar nog enkele troeven aan toe

ééncomponent dekkende fixeerlaag
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