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U vindt vele acties op onze site profiteer er snel van want op=op !! 
Alle prijzen zijn vermeld inclusief 19% BTW. Verzendkosten € 5,95 en boven € 100,- Gratis!   

(m.u.v. plinten, ondervloeren en lijm e.d.) 
Alles voor 16 uur besteld is volgende dag geleverd !(ruim 98%) 

Grote partij of palletlevering nodig ? Vraag naar onze speciale prijzen !! 

 

D’EKO MUURVERF  

De D’EKO muurverflijn bestaat uit een aantal speciaal 

ontwikkelde, watergedragen muurverven, voor een 

optimale bescherming van de ondergrond. Voor moeilijke 

ondergronden zijn specifieke producten ontwikkeld. Echt 

maatwerk! De unieke eigenschappen zijn dan ook geheel 

afgestemd op de wensen van de verwerker. Door de 

speciale samenstelling is de verwerking snel en 

gemakkelijk.  

De unieke eigenschappen van D’EKO:  

 producten op maat: producten voor cement- of gipsgebonden pleisterwerk, droog beton, 

metselwerk (óók rode baksteen!!), board, gipsplaat en bestaande dispersieverflagen 

 watergedragen: de producten voldoen voor professioneel gebruik binnen aan ARBO: de meeste 

zijn geheel oplosmiddelvrij 

 prima reinigbaar: uw klant heeft langer profijt van uw schilderwerk 

 mooi eindresultaat: egale afwerking in vele kleuren 

 snelle en eenvoudige verwerking: tijdbeparing 

 

Uiteraard mag u óók van van D’EKO verwachten:  

 uitstekende dekking 

 geurarm 

 hoge duurzaamheid 

Het assortiment is ingedeeld in specifiek interieur (te herkennen aan het roze deel van het etiket: 

foto Egamat) en exterieur (te herkennen aan het blauwe deel van het etiket: foto Supercoat). De 

exterieur producten zijn uiteraard ook binnen uitstekend toepasbaar.  
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D’EKO  

 Interieur EGAMAT egaal dekkende, wasbare 

binnenmuurverf. Mooi mat. Door de dekking en 

de matheid worden reparatieplekken prima 

gecamoufleerd 

 Exterieur SUPERCOAT superdekkende, 

schrobvaste buiten- en binnenmuurverf. Mooi 

mat. Hoogvullend: ook uitermate geschikt als 

vulgrond en als afwerklaag voor glasweefsel. 

Schrobvast, dus zeer goed reinigbaar. In alle 

kleuren leverbaar. 

 Exterieur PROTECT SATIN zeer duurzame 

buitenmuurverf met een voortreffelijke dekking. 

Satijnglans. De gladde en dichte afwerking 

beperken maximaal vuilaanslag, alg- en mosgroei. 

Prachtige satijnglans op glasweefsel. Uitstekend 

reinigbaar. 

 Exterieur PROTECT GLOSS uiterst duurzame, 

hoogvullende, goed vloeiende en zeer elastische 

buitenmuurverf. Glanzend. De gladde en dichte 

afwerking beperken maximaal vuilaanslag, alg- en 

mosgroei. Remt optimaal carbonatatie van beton. 

Op schoon metselwerk uitermate geschikt voor 

het dichten en vullen van openstaande naadjes 

tussen de voegspecie en bakstenen. Prachtige 

glans op glasweefsel. Uitstekend reinigbaar. 

 

 

 


