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Ieder RUST-OLEUM®-product wordt ontwikkeld om uw werk gemakkelij ker te 
maken en moet daarom aan minimaal een van de volgende eisen voldoen:

minder voorbehandelingstijd  
Dankzij  de hoge oppervlaktetolerantie van de meeste RUST-OLEUM®-coatings 
is een minimale voorbehandeling vereist, waardoor u tij d en kosten bespaart.

minder toepassingstijd 
Omdat veel van onze coatings tij dsbesparende eigenschappen hebben, zoals 
een extra hoge laagopbouw of een kortere droogtij d, kan het karwei sneller 
worden geklaard.

Kortere werkonderbreking 
Hoe korter de aanbrengtij d, hoe minder tij d en geld er verloren gaat aan 
het stilleggen van productieprocessen, zakelij ke activiteiten enz. En dankzij  
coatings met een laag oplosmiddelgehalte en een laag geurniveau kan het 
werk zelfs tij dens het verven doorgaan.

Langere levensduur 
Pigmenten en harsen van een betere kwaliteit en een hoger vaste-stofgehalte 
zij n slechts enkele kenmerken die ervoor zorgen dat onze producten 
simpelweg duurzamer zij n dan andere producten op de markt. 

RUST-OLEUm®, wAAROm BETER?

Gratis online informatiebladen

Gratis technische onder-
steuning per telefoon of e-mail

Gratis schriftelĳ ke 
specifi catieservice

Garantieservice

Gratis toepassings/
specifi catieadvies ter plekke 

Gratis speciale kleurenservice

Technische/commerciële 
producttrainingen

In een standaard onderhoudsproject vormen de verfkosten slechts 20% van 
de totale kosten. Kies RUST-OLEUM ® en bespaar op die andere 80% !

Bĳ  RUST-OLEUM® krĳ gt u 
niet enkel de verf

Productfilosofie RUST-OLEUm® 

ColourShop® Locale Kleurenservice
Onze ColourShop kleurenmengmachine biedt een snelle kleurenservice bij  groothandels 
     bij  u in de buurt. 

Kĳ k op www.rust-oleum.eu voor uw dichtstbĳ zĳ nde ColourShop® dealer.

De voordelen voor U:

• Speciale kleuren verkrijgbaar in uw buurt, klaar terwijl 
u wacht

• Méér dan 30 productlijnen die alle applicatiegebieden 
afdekken

• RAL, NCS, British Standard, AFNOR, etc.
• Producten op waterbasis, oplosmiddelhoudend of 

oplosmiddelvrij.
• Snelle reactie op klantspecifi eke kleuraanvragen
• Professionele technische ondersteuning
• Accurate en reproduceerbare kleuren

Alle aankleurbare producten in deze 
catalogus zij n aangegeven 
met hetColourShop® logo
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Voor gratis advies, uw dichtstbijzijnde dealer en technische gegevens: 

+31-(0)165-593 636  BE: +32 (0)13-460 200 / www.RUST-OLEUm.EU44
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