Topsilk
Met glans de top in halfmatte muurverf

Topsilk: meesterlijke,
halfmatte muurverf
De nieuwste topper in het assortiment binnenmuurverven van
BOSS paints? Topsilk! Een halfmatte muurverf van superieure
kwaliteit. Ons labo ontwikkelde ze met dezelfde technologie
als het succesvolle Topmat.

Waarom Topsilk perfect in het toprijtje past van BOSS paintsbinnenmuurverven?
> is vrij van aanzetten
> verwerkt optimaal
> heeft een hoge dekkracht – ook in wit
> vloeit heel goed
> is goed reinigbaar
> draagt het Europees Ecolabel

Vergeet aanzetten
en verwerk optimaal
Je brengt Topsilk altijd vlot aan
– ook als tweede laag. Want de
gesloten verffilm sluit aanzetten
zo goed als uit. Het resultaat? Een
perfect egale, halfmatte afwerking
– zonder moeite.

Hoge dekkracht gegarandeerdook in wit!
Zekerheid troef met Topsilk. Want dankzij de hoge dekkracht weet
je vaak perfect hoeveel afwerkingslagen je moet schilderen. Net
zoals de andere BOSS paints-muurverven dekt Topsilk krachtig in
donkere en middenkleuren. Maar ook in wit! Naar aanleiding van
marktfeedback legden we hier extra focus op in het labo. En met
succes!

Halfmat én reinigt gemakkelijk

Vloeit net zo goed als Topmat

Topsilk is een goed compromis tussen matte glans en
onderhoudbaarheid. Door zijn halfmatte glansgraad
worden muren mooi strak afgewerkt en imperfecties
in de ondergrond makkelijk verdoezeld. Toch is de
onderhoudbaarheid van het schilderwerk een stukje
beter dan bij een echt matte afwerking.

Je kent de uitstekende vloei van Topmat al? Goed
nieuws: Topsilk vloeit even goed en zwelt niet aan.
Zeg dus vaarwel aan borstelstrepen, zichtbare
rolstructuur én aanzetten. Je krijgt keer op keer een
ultrastrak, verfijnd resultaat.

Muurverf met Europees Ecolabel
Bovendien voldoet Topsilk, in álle kleuren, aan de strengste normen van het Europese Ecolabel. Over milieu of
gezondheid hoef je je dus geen zorgen te maken. Ook niet als je schildert in ziekenhuizen, verzorgingscentra en
kinderdagverblijven, waar opdrachtgevers vaak Ecolabel-verf opleggen.

BOSS paints zorgt voor
mens en milieu
Sinds jaar en dag beperkt BOSS paints zoveel
mogelijk de impact op mens en milieu.
Zo maken we het verschil:

> Onze afdeling Onderzoek en Ontwikkeling focust
op kwalitatief hoogstaande verf met een lange levensduur. Want die moet je minder snel overschilderen.
En dit betekent rechtstreeks minder milieu-impact.

> Onze grondstoffen bevatten geen giftige
stoffen. Zo vermijden wij bewust APEO’s* –
hoewel die wettelijk toegelaten zijn. Want APEO’s
breken af tot stoffen die de hormoonhuishouding
van mens en dier uit balans brengen. Daarom
investeren we steeds in onderzoek om
volwaardige alternatieven te vinden.

> Dankzij onze intensieve dienstverlening – met
technisch en kleuradvies – zet je met de eerste
laag meteen de juiste verf én kleur op de muur.
Nodeloos
overschilderen
wordt
uitgesloten.

> Wij ontwikkelden voor elke ondergrond een
geschikt verfsysteem en spelen daarbij in op mogelijke
bouwproblemen. Je werf slaagt in één beweging.

‘ Met Topsilk gaan we

nog een stap verder. Het
resultaat? Dit kwalitatief
hoogstaande product
kreeg het Europese
Ecolabel.

,

* APEO’s worden gebruikt om dispersies te stabiliseren. Er zijn echter ook
milieuvriendelijkere, volwaardige alternatieven.

Wat is het Europese Ecolabel?
Alleen producten en diensten met een lagere impact op mens en milieu, krijgen
het Europese Ecolabel. Vandaag zijn dat er 17.000. Het label geldt in 27 Europese
landen, en je krijgt het pas na een uiterst grondige controle van je grondstoffen en
het productieproces ervan. Het label stelt niet alleen milieu- en gezondheidseisen.
Ook de kwaliteit van je product moet aan bepaalde minimum voorwaarden voldoen.
Want het is zinloos om een milieuvriendelijke verf op de markt te brengen, als je meer
afwerkingslagen moet schilderen voor een mooi eindresultaat.

Waarom kreeg Topsilk het Europese Ecolabel?
Topsilk voldoet aan de strenge criteria van het Europese Ecolabel die impact hebben op milieu, gezondheid
en kwaliteit:

> De impact op mens en milieu is verlaagd:
- We kiezen bewust voor grondstoffen met verlaagde emissies naar lucht en water.
- Topsilk is vrij van zware metalen en andere giftige stoffen – net zoals we bij alle BOSS paints-verven
aanhouden.
- De hoeveelheid vrijkomende oplosmiddelen worden beperkt zodat de bijdrage aan het
broeikaseffect vermindert en de impact op de gezondheid daalt.

> Topsilk voldoet met glans aan de minimum kwaliteitseisen van het Europese Ecolabel. Kwaliteit staat altijd
al voorop bij BOSS paints. Onze nieuwste topper vult deze eis zonder moeite in.

> Onafhankelijke consultants onderzochten en bevestigden de boven vermelde criteria.

Topsilk toegepast
Voorbereiding
Onbehandelde ondergronden in goede staat
Reinig en verwijder stof, vuil en vetresten. Breng
daarna een grondlaag OPTIPRIM aan.
Behandelde ondergrond
Poreuze dispersieverf mag je niet afwassen. Nietporeuze dispersieverf reinig je met water en
Formule MC Neutral. Alkydverf reinig je met
water en FORMULE MC NEUTRAL, en schuur je mat.
Daarna breng je een grondlaag OPTIPRIM aan.

Licht verpoederde of erg vervuilde ondergrond
(nicotine-, uitgedroogde vochtvlekken, ...)
Isoleer met BISOL of EPOMUR.

Verwerking
Breng na de juiste voorbereiding een tot twee lagen
Topsilk aan met een kwast of rol.

Het topassortiment binnenmuurverven van BOSS paints
Topmat

Topsilk

Matte dispersieverf voor binnenmuren
en plafonds.

Halfmatte dispersieverf voor binnenmuren
en plafonds.

Glans

mat

halfmat

Vloei





Aanzetvrij verwerkbaar





Dekkracht





Verpakkingen wit

0,5/1/2,5/4/10/15/100 liter

Kleuraanbod

MY-MX wit/B/C/D

Standaardkleuren

ral 9010

Oplosmiddel

water

Verbruik

8-12 m²/l

Productinformatie
Kleuren
› RAL 9010
			›   MY-MX basis wit, B, C en D
			
Andere kleuren op aanvraag via ons labo

› RAL 9010
Verpakkingen		
			› MY-MX
					
					

1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l
Basis Wit: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l – 15 l
Basis B, C: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l
Basis D: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 10 l

Verbruik		
8 – 12 m2/l
		
Droogtijd		 › Stofdroog		
			› Overschilderbaar
Verdunning		

na 1 tot 3 uur
na 5 tot 8 uur

Gebruiksklaar

Leveren of ophalen?
Kies je favoriete leverplaats: je eigen zaak of de werf. Of haal je bestelling af in de depots
voor vaklui in Brugge, Waregem, Gent en Kontich, of in een van de colora-afhaalpunten.
Vraag technisch advies
Raadpleeg www.bossvip.be. Of bel naar 056 73 82 10.
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V.U.: Annemieke Demuynck, BOSS paints, Nijverheidstraat 81, Beveren-Leie

Bestel Topsilk
Neem contact op met je vertegenwoordiger. Vul het online bestelformulier in op
www.bossvip.be. Mail naar order@boss.be of bel onze commerciële binnendienst op
056 73 83 33.
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Ga voor de top in halfmatte muurverf: Topsilk

