PUBLIREPORTAGE

THEMA

BOSS paints lanceert
Topsilk, meesterlijke
halfmatte muurverf
Met Topsilk heeft BOSS paints er een nieuwe topper bij in het
assortiment binnenmuurverven. Een halfmatte muurverf van
superieure kwaliteit. Het BOSS paints-labo ontwikkelde ze
met dezelfde technologie als het succesvolle Topmat.
Een strak en egaal eindresultaat zijn gegarandeerd, want
Topsilk is aanzetvrij en optimaal verwerkbaar en vloeit heel
goed. Mat blijft in, maar onderhoudbaarheid is ook een
belangrijke vereiste in vele interieurs. Met Topsilk zit je goed,
want het vormt het beste evenwicht tussen mat uitzicht en
onderhoudbaarheid.

BOSS paints levert het bewijs dat topkwaliteit en ecologie verenigd kunnen
worden in één product. Topsilk kreeg het
Europees Ecolabel in álle kleuren.
Topsilk past perfect in het toprijtje van
BOSS paints-binnenmuurverven:
• Aanzetvrij en optimaal
verwerkbaar
Door zijn gesloten verffilm laat Topsilk
zich ook als tweede laag probleemloos
aanbrengen waardoor aanzetten zo
goed als uitgesloten zijn. Het resultaat?
Zonder veel moeite een egaal halfmatte
afwerking.

• Hoge dekkracht – ook in wit
Je hebt voortaan meer zekerheid over
de hoeveelheid afwerkingslagen die je
nodig zal hebben. Want Topsilk dekt
zeer goed in donkere en middenkleuren, maar ook in wit! Hierop werd extra
focus gelegd in het labo. En met succes !
• Goede vloei
Zeg vaarwel aan borstelstrepen, zichtbare rolstructuur en aanzetten. Met
Topsilk krijg je keer op keer een
ultrastrak, verfijnd resultaat.
• Goed onderhoudbaar
Topsilk is het beste evenwicht tussen
matte glans en onderhoudbaarheid.
• Draagt het Europees Ecolabel
Over milieu of gezondheid moet je je
met deze halfmatte muurverf geen zorgen maken. Want Topsilk voldoet, in
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álle kleuren, aan de strengste normen
van het Europees Ecolabel. De ideale
oplossing alvast voor ziekenhuizen,
verzorgingscentra en kinderdagverblijven, waar opdrachtgevers vaak Ecolabel-verf opleggen.

Wat is het Europees Ecolabel ?
“Vanuit onze missie en visie beperkt
BOSS paints al sinds jaar en dag zoveel
mogelijk de impact op mens en milieu.
Ook bij Topsilk. Dit kwalitatief hoogstaande product kreeg het Europees Ecolabel.“
Frederik De Buysser Product Manager verf
Alleen producten en diensten met een
lagere impact op mens en milieu krijgen
het Europees Ecolabel. Het label geldt in
de Europese landen, en je krijgt het pas
na een uiterst grondige controle van de
grondstoffen en het productieproces
ervan. Het label stelt niet alleen milieu- en
gezondheidseisen. Ook op vlak van kwaliteit is er een minimum voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voor BOSS
paints is dit laatste echter een evidentie.
Met Topsilk vullen ze deze eis zonder
moeite in.

- Basis B,C: 0,5, 1, 2,5, 4 en 10 liter
- Basis D: 0,5, 1, 2,5, en 10 liter
Verbruik: 8 – 12 m2/l
Droogtijd: Stofdroog na 1 tot 3 uur,
overschilderbaar na 5 tot 8 uur

Praktische info:
Waar is Topsilk te
verkrijgen?
Voor de professionele schilder:
via de vertegenwoordiger, in de
depots voor vakman (Brugge,
Waregem, Kontich en Gent), alle
colora depot+ afhaalpunten, op
www.bossvip.be en via de commerciële binnendienst op het
telefoonnummer 056 73 83 33.

Productinformatie
Toepassing: Topsilk wordt toegepast
op binnenmuren en plafonds.
Kleuren: Ral 9010. Ook verkrijgbaar
in alle MY-MX kleuren, vanaf WIT, B, C
en D.
Verpakkingen:
• RAL 9010: 1, 2,5, 4 en 10 liter
• MY-MX
- Basis Wit: 0,5, 1, 2,5, 4, 10 en 15 liter
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