PROFESSIONAL PERFORMANCE

Industrial coatings

PRO-PAINT
PRO-Paint is in 15 jaar uitgegroeid tot
een internationaal erkend merk. Met een
breed assortiment van o.a. industrielakken,
zinksprays, markeringsverf en markeer
accessoires. Door professionals in de industrie,
bouw en infratechniek gerekend tot de beste in
hun categorie.
PRO-Paint producten onderscheiden zich door hun duurzame
eigenschappen en kosteneffectiviteit. Producent Technima heeft het traject
van ontwikkeling, receptuur, fabricage en distributie van de producten
volledig in eigen hand. Er worden enkel hoogwaardige grondstoffen
toegepast, zorgvuldig geselecteerd op technische en duurzame
eigenschappen. De eindproducten, samengesteld volgens beproefde
receptuur, produceert Technima in de modernste fabrieken van Europa,
ISO 9001/9002 gecertificeerd. U kunt dan ook vertrouwen op zeer snelle
levertijden, ook als het gaat om grote aantallen en maatwerk.
PRO-Paint geeft waar professionals om vragen: hoogwaardige innovatieve
producten, scherpe prijzen, snelle levering, maximaal rendement. Het
zijn zowel technische als kosteneffectieve oplossingen. De producten
onderscheiden zich door gebruiksgemak, minimale voorbereidingstijden
en direct resultaat. Die tijdwinst vertaalt zich in lagere arbeidskosten. Daar
kunt u de langere levensduur van de producten en van wat ze beschermen
nog bij optellen. Op die manier biedt PRO-Paint u oplossingen voor de zeer
lange termijn.

Maximaal rendement is een optelsom.
Wie rekent, komt vanzelf uit bij PRO-Paint.
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Roestomvormer

PP0105
• Renovatiemiddel roestplekken op
machines, voertuigen, hekwerken en
andere staalconstructies
• Roeststabilisator en grondlaklaag in
één
• Hoog penetrerend vermogen
• Uitstekende, egale hechting

PRO-Paint - Uw voordelen op een rij
Bespaar tijd, geld en zorgen
500 ml

Meer verf is meer m2
Eenvoudig in gebruik
Voor bouw, industrie en infratechniek

Primer

PP 0101 t/m PP 0103

Duurzame bescherming
Zeer hoge dekkracht
Snelle droging
Ontwikkeling en innovatie
Voor de professional
Beter voor u en het milieu
Niet-tevreden-geld-terug garantie

500 ml

Industrielak

• Snelwerkende roestwerende primer
met een hoge vulgraad
• Voor blank staal of licht geroeste
ondergronden
• Penetreert de roestige ondergrond en
sluit deze af
• Overschilderbaar na 10 minuten,
hanteerbaar na 30 minuten
• Rood voor donkere deklagen, wit, grijs
en beige voor lichte deklagen
• De grondlagen worden gebruikt bij
lichte industriële belasting, normale
vochtigheid, en toepassing binnen.
Ze kunnen overgespoten worden met
PRO-Paint Industrielakken.

PP 0300 t/m PP 0345
• De enige industriële verfspuitbus!
• Meer m², sneller resultaat, langer mooi
• Topkwaliteit, alleen als het beste goed
genoeg is
• Voor op blank staal, kunststof, hout,
beton en metselwerk
• Stofdroog binnen 10 minuten
• De beste dekkracht die momenteel
verkrijgbaar is
• Hittebestendig tot 110°C
• Leverbaar in 40 (RAL) kleuren
• Ook maatwerk, in alle kleuren leverbaar

500 ml
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Industrielak (metallic)

500 ml

Hamerslag

PP 0400 t/m PP 0401
• Metallic industrielakken bieden een
unieke combinatie van een metallic
uiterlijk met de duurzame bescherming
van een normale deklaag
• Metallic: fraai uiterlijk, zeer goede
bescherming
• Voor op blank en gegalvaniseerd
metaal
• Als deklaag op zinkprimers en
gegalvaniseerd metaal
• Af te werken met een blanke lak voor
nóg duurzamer resultaat
• Ideaal voor machines, pompen, kasten,
etc.
• Leverbaar in zilver aluminium en RVS
• Hittebestendig (110°C-200°C)

PP 0900 t/m 0902
• Industriële deklaag met
hamerslageffect
• Roestwerend
• Ideaal voor het bijwerken van
machines, gereedschappen,
straatmeubilair
• Oneffenheden verdwijnen of zijn
minder zichtbaar door grove
hamerslagstructuur
• Hoog vullend vermogen

500 ml

Hittebestendige industrielak PP 0800 / PP 0802 / PP 0803

500 ml
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• Dé hittebestendige coating voor
temperaturen tot 750°C
• Voor continue belasting tot 650°C
• Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
• Voor blank staal of licht geroeste
ondergronden
• Ideaal op motoren, warmtekanonnen,
ventilatoren, etc.
• Hanteerbaar na circa 30 minuten
• In antraciet, zwart en aluminium
• Aangebracht op nieuw, blank staal of
gestraald staal of goed voorbehandelde,
gecoate oppervlakken zoals kachels,
barbecues, stookgereedschap, hete
lucht kanonnen, uitlaten, etc.

PRO-PAINT
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PRO-Paint Markeringsverf
De totaaloplossing voor iedere professional
Grote diversiteit, vele soorten en kleuren
Totaalconcept voor belijning, uitzetwerk, stippen, cijfers & letters
Opvallende fluorescerende kleuren
Binnen en buiten te gebruiken
Voor elke ondergrond
Hoge slijtvastheid
Weerbestendig
Snelle droging
Tijdelijk en permanent markeren
Langdurig zichtbaar
Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint markeeraccessoires

36
0°

0°

500 ml

500 ml

• Ideaal voor signalering,
veiligheidsmarkering en
kleurcoderingen
• Voor markeringen, aftekenen van
leidingwerk, ‘schrijven’ door speciale
sproeikop
• Verkrijgbaar in opvallende
fluorescerende kleuren
• Ergonomisch vormgegeven kap
• 360˚ ventiel (in elke richting te
gebruiken)
• Geeft nóg opvallender resultaat op
matwitte ondergrond
• Af te werken met PRO-Paint blanke lak
voor extra slijtvastheid

Markeringsverf

36
0°

36

36

0°

• Onmisbare spuitbus in de
landmeetkunde
• Eenvoudig te gebruiken bij uitzetwerk
i.c.m. meetapparatuur, piketpaaltjes, etc.
• Verkrijgbaar in opvallende
fluorescerende kleuren
• 180˚ ventiel (ondersteboven te
gebruiken)
• Langdurig zichtbaar
• Inclusief veiligheidskap, met één hand
te bedienen

PP 0020 t/m PP 0027

0°

36
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Multimarker (360°)

0°
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PP 0001 t/m PP 0011

0°

0°

500 ml

• Milieuvriendelijke kalkverf voor tijdelijk
markeren
• Verdwijnt geleidelijk door
weersomstandigheden of
verkeersintensiteit
• Ideaal voor tijdelijke evenementen
zoals beurzen, sportevenementen,
calamiteiten, golfbanen
• Verkrijgbaar in opvallende
fluorescerende kleuren
• Milieuvriendelijk, niet schadelijk voor de
gezondheid
• Inclusief veiligheidskap, met één hand
te bedienen
• Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint
markeeraccessoires

Bouwmarker (180°)

36

36

PP 0600 t/m PP 0606

36

Krijtspray (tijdelijke markering)

600 ml

PP 0630 t/m PP 0637
• De meest gebruikte spuitbus in de
infratechniek
• Ideaal voor uitzetwerk, stippen
(aslijnen), teksten
• Zeer hoge dekkracht
• Sneldrogend
• Bestand tegen benzine, chemicaliën en
weersinvloeden
• 180˚ ventiel (ondersteboven te
gebruiken)
• Duurzame hechting
• Slijtvast
• Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint
markeeraccessoires

PRO-PAINT
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PRO-Paint Markeringsverf

PP 0620 t/m PP 0621

36
0°

0°

• Ideaal voor het trekken van lijnen
(ook lange afstanden) in magazijnen,
parkeerterreinen, parkeergarages,
fabrieken, sportvelden, stadions en
alle situaties waar verkeersregeling
gewenst is
• Slijtvast
• Zeer goede hechting op vrijwel elke
ondergrond
• Bestand tegen benzine, chemicaliën en
weersinvloeden

36

36

36

500 ml

750 ml

Combineer met PRO-Paint 4-wiel
markeringswagen voor het beste resultaat

Wegenverf

PP 0675 t/m PP 0680

 ombineer met PRO-Paint 4-wiel
C
markeringswagen voor het beste resultaat.

Wegenverfverdunner

• Sterk isolerende wegenverf
• Te gebruiken op asfalt, beton, klinkers,
ZOAB, etc.
• Eenvoudig aan te brengen met kwast
en roller
• Uitermate geschikt voor airless
apparatuur
• Snelle droging
• Hoog vastestofgehalte
• Sterk isolerend en slijtvast
• Sterke weerstand tegen strooizouten
• Hoge dekking zonder door te bloeden

7 kg
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PP 0660 t/m PP 0666

0°

• De Nr. 1 belijningsverf!
• Ideaal voor belijning op
magazijnvloeren, fabrieksterreinen,
parkeerplaatsen, recreatieparken
• Zeer hoge dekkracht
• Voor binnen en buiten
• Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen
• Slijtvast
• Zeer goede hechting op vrijwel elke
ondergrond
• Bestand tegen benzine, chemicaliën en
weersinvloeden

Lijnmarker

0°

Lijnmarker (binnen superieur)

PRO-PAINT
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PP 0685
• PRO-Paint Wegenverfverdunner is
een professioneel verdunningsmiddel,
met zorg samengesteld voor gebruik
in combinatie met de PRO-Paint
wegenverf in blik
• Met de verdunner kunt u de viscositeit
naar wens aanpassen en de verf
eenvoudig gebruiken in combinatie
met kwast, roller en (airless)
spuitapparatuur
• Geschikt voor het effectief reinigen van
kwasten, rollers en apparatuur
• De wegenverf behoudt de essentiële
eigenschappen en kwaliteit zonder
negatieve invloeden, mits in juiste
verhouding gedoseerd

PRO-PAINT
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PRO-Paint Zinksprays
Langere bescherming door zeer hoog zinkgehalte
Doorstaat 300-500 uur zoutsproeitest
Duurzame bescherming tegen corrosie
Direct glansherstel bij reparaties
Gericht spuitbeeld en minder nevel door speciale sproeikop
Méér verf per spuitbus

Zinkspray (Alu snel droog)

500 ml
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PP 0200

• Glansherstel van verzinkt staal
• Aluminium-glans uiterlijk
• Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw
thermisch verzinkt
• Ter bescherming van gegalvaniseerd en
blank staal
• Ideaal voor het snel bijwerken van
nieuw gegalvaniseerd staal
• Doorstaat 300 uur zoutsproeitest
• Hittebestendig tot 150 °C
• Hanteerbaar na 30 minuten
• Wordt gebruikt voor het bijwerken van
thermisch verzinkte oppervlakken
• Sneldrogende, aluminium coating voor
kleine onderhoudswerkzaamheden en
reparaties

Zinkspray (Alu glanzend) 		

500 ml

PP 0201

• Duurzame bescherming én fraai
uiterlijk in één!
• Fonkelend aluminium uiterlijk
• Ter bescherming van gegalvaniseerd
en blank staal
• Doorstaat 350 uur zoutsproeitest
• Hittebestendig tot 450 °C
• Hanteerbaar na 1 uur
• Sneldrogende, zinkrijke coating
gebaseerd op een epoxy ester. Dit
product bevat puur zink en aluminium
en biedt kathodische bescherming.
Voor gebruik op beschadigde,
thermisch verzinkte staaloppervlakken

Zinkspray (97% mat)

500 ml

PP 0203
• De Nr. 1 zinkcoating!
• 97% puur zink, biedt kathodische
bescherming, matgrijs uiterlijk
• Grootst mogelijke bescherming tegen
corrosie
• Ter bescherming van gegalvaniseerd en
blank staal
• Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
• Te gebruiken bij puntlassen door goede
geleiding
• Doorstaat 500 uur zoutsproeitest
• Hanteerbaar na slechts 30 minuten
• Hittebestendig tot 450 °C
• Sneldrogende, zinkrijke grondlaag
gebaseerd op een epoxy ester

Zinkspray (mat - snel droog)

500 ml

PP 0204

• De supersnelle zinkprimer!
• Matgrijs uiterlijk
• Hanteerbaar na slechts 10 minuten
• Ter bescherming van blank en
gegalvaniseerd staal
• Ideaal bij productie- en
constructiewerkzaamheden
• Doorstaat 400 uur zoutsproeitest
• Hittebestendig (250-350°C)
• Sneldrogende, zinkrijke grondlaag
gebaseerd op een acrylaat hars
• Dit product bevat zink en biedt
goede bescherming tegen
corrosie. Bedoeld voor kleine
onderhoudswerkzaamheden en
reparaties

PRO-PAINT
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Specialties
Spackspray

PT 0011

Vlekkencoating

• Handige structuurmaker voor
het herstel en bijwerken van
spackstructuren op wanden en
plafonds
• Hoog standvermogen en uitstekend
overschilderbaar
• Unieke receptuur o.b.v. PU-dispersie
• Eenvoudig te gebruiken op gipsplaten,
stucwerk, hout en beton

500 ml

14

PRO-PAINT

500 ml

PT 0001
• Het ideale middel tegen terugkerende
vlekken op muren, plafonds en hout
• Dekkende en isolerende matwitte
coating
• Maskeert vochtvlekken, nicotine, teer,
vet, inkt en roet
• Geurloos en vergeelt niet
• Overschilderbaar met standaard
muurverven
• Hecht op beton, stucwerk, gipswanden,
etc.
• Kleefvrij na slechts 10 minuten
• Deze renovatieverf kan direct
aangebracht worden op
systeemplafonds, pleisterwerk, cement,
hout, beton, behang, isolatiewanden,
oude verf, etc.

PRO-PAINT
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Markeringspistool

MK 2001

Markeringsstick verlengd metaal

Korte markeringsstick,
handig bij het
aanbrengen van
markeringen. Geen vieze
vingers meer. Flexibel in
gebruik en voor diverse
maten spuitbussen
geschikt.

2-wiel onderstel 
Markeringsstick verlengd metaal

MK 1006
MK 2000
2-wieler is uitermate
geschikt voor het
flexibel belijnen van
hoeken en bochten,
uitzetwerk en bij lange
afstanden.

MK 2002
Verlengde
markeringsstick,
ergonomisch
verantwoord. Voor het
snel een eenvoudig
markeren zonder uw rug
onnodig te belasten.

3-wiel onderstel 
Markeringsstick verlengd metaal

MK 1003
MK 2000
Solide 3-wieler, biedt
plaats voor 3 extra
spuitbussen markeringsverf. De markeringswagen voor de
professionele wegmarkeerder. Ideaal voor het
uitzetten van aslijnen,
stippen, etc.

De 3-wiel markeringswagen is ook
uitvoerbaar met luchtbanden MK 1013

Markeringswagen (4-wiel)

PRO-Paint Markeeraccessoires
Compleet assortiment professionele tools
Ergonomisch en eenvoudig in gebruik
Eenvoudig, schoner en efficiënter werken
Industriële robuuste kwaliteit
Bespaart tijd, dus geld
Voor de scherpst mogelijke belijning binnen en buiten
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MK 1005
• De Nr. 1 markeringswagen
voor zeer scherpe en duurzame
belijning
• Lijnen trekken met 2 spuitbussen
tegelijk, direct het gewenste
resultaat
• Snel en eenvoudig te gebruiken
bij herstelwerkzaamheden
• Scherpe lijnen van 5 tot 12 cm
breed
• Voor links- en rechtshandig
gebruik
• Eenvoudig markeren langs
obstakels
• Extra voorraad tot 4 spuitbussen

Luchtbanden 4-wiel markeringswagen

MK 1008

De 4-wiel markeringswagen
voorzien van luchtbanden geeft u
extra voordelen:
• Eenvoudiger in gebruik bij
oneffenheden en beschadigde
ondergrond
• Bandenspanning af te stellen
• Ideaal voor markeren op gras en
betonklinkers

PRO-PAINT
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STERK MERK
STERKE BASIS
Waarom kiezen professionals voor
Technima, producent van PRO-Paint?

Technima, de producent van PRO-Paint, is al meer dan 25 jaar

Partners in topkwaliteit

een begrip in de professionele markt voor industrielakken,
markeringsverf, markeeraccessoires, technische sprays, reinigings- en

Technima biedt uw organisatie interessante marketingkansen dankzij

onderhoudsoplossingen.

duo-branding. De voordelen van vermelding van uw bedrijfsnaam/logo
op de kwaliteitsproducten van PRO-Paint spreken voor zich. Zo kunt

Professionele organisatie
Compleet in productontwikkeling, fabricage en levering
Ruim 25 jaar ervaring
Oplossingsgerichte, innovatieve specialist
Compleet assortiment

Onze medewerkers weten wat u wilt. Zij hebben jarenlang zelf

u rekenen op extra exposure en vergroting van naamsbekendheid en

aan klantzijde geopereerd. De eisen die u stelt aan de producten

merkwaarde. Met het exclusieve semi-private label onderscheidt u zich ten

zijn hen bekend. Evenals uw manier van werken. Ze kennen de

opzichte van concurrenten. De mogelijkheden van duo-branding leggen we

producteigenschappen en de toepassingsmogelijkheden. Hun

graag aan u voor. Overtuig uzelf; stuur ons uw logo en productwens en wij

praktijkervaring, product- en marktkennis liggen verankerd in onze

tonen u de toepassing en voordelen van duo-branding.

organisatie. Kortom, wij weten waar u het over heeft.

Geselecteerde duurzame grondstoffen
Unieke receptuur
Ongeëvenaarde prijs/kwaliteitsverhouding
Specialist in maatwerk
Aantrekkelijke opties voor semi-private label
Levering uit voorraad
24/7 bereikbaar
Uw efficiënte voorraadbeheerder
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TECHNIMA
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC ’s-Hertogenbosch - The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
info@technimabenelux.com

