VAKSCHILDER
WIJ MAKEN VERF BIJZONDER
DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

Anker Stuy levert in Nederland via een groot dealernetwerk schilders
producten voor de professionele verwerker. Onze producten leveren wij via
de vestigingen van onze dealers of direct op de werkplaats of bij uw project.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons eigen unieke kleurmengsysteem.
Door het produceren van eigen kleur mengpasta’s waarborgen wij de
hoogste kwaliteit pigmenten die vele jaren hun kleur behouden in al onze
verfproducten.

Productie in eigen beheer
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Consumenten en bedrijven stellen steeds hogere
eisen aan hun woning en bedrijfspand. Dit betekent
niet alleen een passende kleur, maar ook een uitstekende kwaliteit. Dat is waar het om draait. Als schilder
wilt u professionele verf gebruiken, verf die na jaren
nog steeds het visitekaartje is van ieder huis of gebouw. Anker Stuy produceert in eigen beheer kwalitatief zeer hoogstaande verf ook voor schilders. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van ons eigen unieke kleurmengsysteem. Door het produceren van eigen kleur
mengpasta’s waarborgen wij de hoogste kwaliteit pigmenten die vele jaren hun kleur behouden in al onze
verfproducten. Al decennia lang. Onze verfexperts
maken uw klantverwachting dagelijks waar.

Bewezen kwaliteit

toegepaste verven al lieten voldoen aan de richtlijnen
voor 2010, een unieke prestatie waardoor wij ook echt
kunnen laten zien dat onze verf ook daadwerkelijk
10 jaar (of zelfs langer) meegaat. Uiteraard zijn anno
2018 de recepten doorontwikkeld naar een nog
hoger niveau.

Wij maken verf bijzonder

Meer dan drie generaties lang maken wij met passie
verf bijzonder. Wij geven kleur aan ieder project met
een garantie voor kwaliteit. Anker Stuy voorziet zowel
de vakschilder, houtverwerkende industrie als meubelindustrie van duurzame verf- en laksystemen. Dit
resulteert in meer dan een eeuw aan tevreden klanten
die waarde hechten aan duurzame kwaliteit met oog
voor mens en milieu.

Het milieu speelt een belangrijke rol
binnen onze organisatie. Daarom zetten
wij ons in om minder milieubelastende
producten te produceren. Een voorbeeld daarvan
is de 1-component watergedragen systeemlak.
Dit systeem kan worden toegepast op vele
verschillende houtsoorten, waaronder ook
massief hout zoals bijvoorbeeld eiken.

De Rijksgebouwendienst liet in 2007 twee gebouwen
voorzien van het Waarborg verfsysteem. In 2018, 11
jaar later zijn deze gebouwen nog altijd niet opnieuw
geschilderd. Wij waren destijds al zover dat wij de daar
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Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf

In 1898 werd Drukinkt- en Verffabriek ’t Anker
opgericht in het Overrijssels Steenwijk door de
familie Aberson. In de eerste jaren produceerde de
familie drukinkten, schilderslakken, celluloselakken,
chloorrubberverven en 2-componenten verven.
In 1946 startte Adriaan Stuy aan de Molenwal
in het Friese Gorredijk een verkoopkantoor.
Dit verkoopkantoor heette A. Stuy Verf- en
Snowcemdealer. In 1962 wordt de naam van het
bedrijf gewijzigd in Stuy Verven. Stuy Verven begon
ook met het mengen van kleuren en halffabrikaten en
het produceren van gereed product.

Anker Stuy Verven staat nog steeds in het teken van
innovatie en vernieuwing. Er wordt voortdurend
geïnvesteerd in automatisering en machines. Ten
aanzien van het proces en de producten heeft de
directie de focus op de toekomst. Anker Stuy Verven
staat voor verbetering van kwaliteit en duurzaamheid.

Oog voor de toekomst

Ons team van chemisch deskundigen werkt
dagelijks aan nieuwe productontwikkelingen,
kwaliteitsbewaking en innovatieve concepten. Het
laboratorium is het technisch hart van Anker Stuy
en de basis voor bijzondere projecten. Wij willen
toegevoegde waarde geven aan verf. Oog blijven
houden voor veranderingen en voor de toekomst
is daarom essentieel. Naast het ontwikkelen van
nieuwe producten wordt in het laboratorium elke liter
verf getest op de gestelde kwaliteitseisen. Dankzij
ons eigen laboratorium kunnen we daarnaast snel
inspelen op wensen en op maat gemaakte producten
leveren.

In 1978 werd Drukinkt- en Verffabriek ’t Anker
overgenomen door Stuy Verven. De vakkennis werd
gebundeld. Onder de naam Anker Stuy Verven is het
bedrijf verder gegaan.
Inmiddels zijn we diverse uitbreidingen verder. In de
tachtiger jaren namen de twee zonen van Adriaan
Stuy deel aan het bloeiende familiebedrijf. Anno
2015 bestaat de directie uit John, Rob en derde
generatie Armand Stuy. Tevens is Emile Stuy actief als
export manager binnen het bedrijf. Je kan dus gerust
spreken van een echte familie onderneming!

EEN ECHTE FAMILIE
ONDERNEMING
PAG 4 WWW.ANKERSTUY.NL

Anker Stuy Verven Anno 1965
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Eindeloze kleurmogelijkheden

UNIEK
KLEURMATCHSYSTEEM

Door het volgens de kleurrecepten toevoegen van
kleurpasta’s aan de basisverf wordt elke gewenste
kleur gemaakt. De kleurrecepten zijn vastgelegd
in een kleurformulebank in de computer en bevat
praktisch alle kleuren van veel voorkomende waaiers
en uitgebalanceerde kleurrecepten.
Indien u dagelijks verschillende kleuren verwerkt kan
het voor u ook interessant zijn om over een eigen
kleurmengsysteem te beschikken. Hiermee kunt u elke
gewenste hoeveelheid in vele kleuren direct op locatie
maken.
Wij produceren de kleurpasta’s in eigen beheer.
De pasta’s zijn optimaal geformuleerd voor al
onze verfsystemen. Dit betekent een uitstekende
kleurmatching, kleurechtheid en dit met een
uitstekende duurzaamheid. Rood blijft rood!

te meten met een spectrofotometer. Vervolgens
zet de computer middels zeer geavanceerde
kleurmatching software van DCI de gegevens van de
spectrofotometer om naar een uniek kleurrecept van
verbluffende kwaliteit.

Advies en begeleiding

Anker Stuy garandeert een persoonlijke, unieke en
vakkundige begeleiding. Van beginstadium tot eindoplevering zijn wij naast uw verffabrikant ook uw partner. Voor het schilderen van projectmatige woningbouw tot het onderhoud van monumentale panden.
Wij verzorgen eveneens de verftechnische begeleiding in opdracht van verenigingen van eigenaren,
onderhoudsdiensten van woningbouwverenigingen,
pensioenfondsen en de Rijksgebouwendienst. Maar
ook als u aannemer, timmerfabrikant, interieurbouwer
of architect bent, is Anker Stuy Verven graag uw partner in verf en coatings.

Verkrijgbaar bij
verschillende grossiers

Onze producten zijn verkrijgbaar bij verschillende
grossiers. Een overzicht van de grossiers waar
onze producten verkrijgbaar zijn vindt u op
www.ankerstuy.nl.

Elke dag wordt er hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling, optimalisatie en het up-to-date
houden van onze kleurendatabank en de pasta’s. Wij
ontwikkelen bijvoorbeeld eigen (trend)kleuren en
formuleren als service ook de recepturen voor de vele
verschillende kleurenwaaiers die er in de Europese
markt worden gebruikt.

Kleurmatchsysteem

Anker Stuy heeft tevens een uniek kleurmatchsysteem
ontwikkeld. Naast tal van formuleboeken met
duizenden kleurrecepten van technisch hoge kwaliteit
en kleurnauwkeurigheid, is er ook de mogelijkheid
om eigen kleurrecepten van zeer hoge kwaliteit te
ontwikkelen ongeacht de aard van het staal. Dit is
eenvoudig te realiseren door ieder gewenste staal
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BINNEN

Of het nu om een woning of een bedrijfspand gaat, klanten willen kwaliteit en producten die lang mee
gaan. Wij bieden hiervoor een breed pakket aan grondverven, lakken en muurverven voor binnen, voor
verschillende ondergronden.

Houtbescherming
Hout is een mooi en sterk natuurlijk product. De verschillende houtsoorten verdienen de juiste behandeling. Anker Stuy biedt een ruim assortiment
aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten voor houtbescherming.

VOOR EEN UITSTEKENDE
VERWERKING
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GRONDVERVEN

LAKVERVEN

BLANKE LAK

Ankolux Aqua Basisgrondverf MB

Ankolux Aqua Brilliant

Ankertros Acryl PU lak (Eiglans)

- Weerbestendige, zijdeglanzende isolerende
grondverf voor hout op basis van alkydemulsie
voor binnen en buiten.
- Overschilderbaar met diverse watergedragen
systemen en alkydharsverven.

Ankolux Superhechtprimer

- Geschikt voor diverse schone, vetvrije
aangeschuurde ondergronden, zoals staal, CVleidingen, aluminium, koper, polystyreen, trespa,
polynorm kozijnen, hout e.d.
- Overschilderbaar met WV acrylaat- en
alkydemulsieverf.

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde
ondergrond van hout, staal, e.d.
- Goede buitenduurzaamheid, goede vloeiing en
sneldrogend.

Ankolux Aqua PU Zijdeglans

- Toepassing met name in de trappen- en
meubelindustrie als blanke, niet vergelende lak op
diverse houten onderdelen (1-pot systeem).
- Mooie houttekening, sneldrogend, goed
stapelbaar (overnacht) en goede slijtvastheid.

- Als zijdeglanzende eindlaag op een
voorbehandelde ondergrond van hout, staal, e.d.
- Sneldrogend, egaal zijdeglans effect en goede
krasvastheid.

Ankolux Aqua Trappenverf

- Als minder milieubelastende, zijdematte
trappenverf op een voorbehandelde ondergrond
van hout.
- Licht thixotroop, sneldrogend en slijt- en krasvast.
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BINNEN

SPRAY LINE

SPRAY LINE
Grondverf/primer
Ankolux Aqua Spray Wood Primer

- Als grondverf voor binnen, welke later wordt overgeschilderd.
- Waterverdunbaar, sneldrogend, goed dekkend,
hoge stapelbaarheid en goede vulling.

Ankolux Aqua Spray Metal Primer

- Als roestwerende primer op blank of gestraald
staal, welke afgewerkt dient te worden met
traditionele alkydharsverf voor buiten en waterverdunbare producten voor binnen (bijvoorbeeld
alkydemulsieverven).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende hechting, goede vloeiing en lood- en chromaat
vrij.

1-pot-systeem
Ankolux Aqua Spray PU Clear

- Als zijdematte, lichtechte blanke lak (1-potsysteem) op diverse houten onderdelen voor binnen.
- Mooie houttekening, sneldrogend, goed stapelbaar (overnacht) en goede slijtvastheid.

De producten uit de Spray Line zijn ook verkrijgbaar
in grootverpakking van 10 en 20 liter.
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Metaal- en kunststof
bescherming

Foto: Schildersbedrijf van Amsterdam

Aflak
Ankolux Aqua Spray Color (Gloss)

- Als glanzende airless verspuitbare afwerklaag op
een voorbehandelde ondergrond van hout en
staal, voor binnen en buiten.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling,
sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

Ankolux Aqua Spray Color (Semi-Gloss)

- Als zijdeglanzende airless verspuitbare afwerklaag
op een voorbehandelde ondergrond van hout en
staal voor binnen.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling,
sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

Ankolux Aqua Spray Color (Zijdemat)

- Als zijdematte airless verspuitbare afwerklaag op
een voorbehandelde ondergrond van hout en
staal voor binnen.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling,
sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

Het schilderen van metaal en kunststof vereist een
andere behandeling dan bijvoorbeeld hout. Niet
voor niets hebben wij daarom speciale primers die
u kunt gebruiken voor binnen, voor een optimale
behandeling en bescherming.

PRIMER/GRONDVERF
Ankolux Aqua ZF Primer K

- Als roestwerende primer op blank of gestraald staal,
welke afgewerkt dient te worden met alkydharsverf
voor buiten en waterverdunbare producten voor
binnen (bijvoorbeeld alkydemulsieverven).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende
hechting, waterverdunbaar, goede vloeiing en looden chromaatvrij.

HECHTPRIMER
Ankolux Superhechtprimer

- 1 component watergedragen hechtprimer voor
op diverse schone, vetvrije, aangeschuurde ondergronden, zoals staal, CV-leidingen, aluminium,
koper, polystyreen, trespa, polynorm kozijnen, hout
e.d.
- Overschilderbaar met watergedragen 1 en 2 componenten lakken.
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Muur-, wand- en plafond verven

BINNEN

Met het schilderen van een binnenmuur krijgt een interieur weer een frisse uitstraling. Warme, moderne of trendkleuren bepalen de sfeer van een
huis. Het is van belang dat muren goed te reinigen en schrobvast zijn tegen vuil en vlekken. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan muurverven
voor binnen die verkrijgbaar zijn in veel verschillende kleuren. De verven zijn toepasbaar in zowel rol- als spuitkwaliteit.

MUURVERVEN
Triotex Interieur Superdekkend

- Extra hoogdekkende matte dispersie muurverf
voor binnen.
- Voor het afwerken van winddroge steenachtige
ondergronden (beton, schuurwerk, gipsplaat, metselwerk etc.) en oude niet elastische organische
verflagen.
- Zeer goede dekkracht en witheid, ongevoelig
voor strijklicht, prettige verwerking, schrobvast,
oplosmiddelvrij.

Triotex Superieur

UNIEK
KLEURBEHOUD
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- Hoogwaardige, aanzetvrije matte dispersie muurverf voor binnen en buiten.
- Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, gipsplaat, cementplaten e.d.
- Renovatie, over oude goed hechtende, bestaande,
niet elastische verflagen. Als hoogwaardige
afwerking op glasweefsel. Geschikt voor “spack’
plafonds.
- Waterdampdoorlatend, zeer goede dekkracht
(klasse 1), moeilijk verzeepbaar en schrobvast
(klasse 1).
- Oplosmiddelvrij, bestand tegen diverse ontsmettingsmiddelen en uitstekende reinigbaarheid.

Foto: Schilderwerken Drachten

BLANKE TOPCOAT
Triotex Project Latex

- Goed dekkende matte dispersie muurverf voor
het projectmatig afwerken van wanden en plafonds voor binnen.
- Goede dekking, reukarm, oplosmiddelvrij en wasbaar.

Ankocryl Wandfinish Blank Mat

- Als blanke finish indien een glad, goed reinigbaar
oppervlak wordt verlangd.
- Waterdampdoorlatend, goed reinigbaar, minder
milieubelastend, sneldrogend, reuk-arm, onverzeepbaar en zeer goede hechting.

Triotex Spack Latex

- Een oplosmiddelvrije spanningsarme dispersie
muurverf speciaal voor baanloos sauswerk op
sterk zuigende ondergronden, zoals “spack” en
gipsboard.
- Poederende ondergronden voorstrijken met Anko
Diepgrondering OV.
- Optimaal dekkend (klasse 2), zeer lange natstand,
wasvast, moeilijk verzeepbaar (alkalibestendig) en
droogt “kalk”-mat op.

Triocryl Multicoat

- Als duurzame, ademende, goed reinigbare
elastische muurverf op gebruikelijke minerale
ondergronden (beton, metselwerk, pleisters, gevelisolatie evenals plastisol beplating).
- Ook geschikt over oude, goed hechtende, licht
elastische, organische en minerale verflagen.
- Uitstekend alkalibestendig (onverzeepbaar).
- Spanningsarm, semi mat, schrobvast (klasse 1 DIN
13300) en zeer goede dekking (klasse 1).
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UITSTEKENDE
HECHTING

BUITEN

De buitenkant van een woning of bedrijfspand is vaak het eerste wat mensen zien. Een eerste indruk moet
altijd goed zijn. Het is daarom van groot belang om de buitenkant van een gebouw goed te onderhouden
en te beschermen tegen bijvoorbeeld weersinvloeden. Het pakket grondverven, primers, beitsen, lakken en
muurverven van Anker Stuy biedt u tal van mogelijkheden.

Houtbescherming
Externe invloeden kunnen het hout aantasten en het is daarom belangrijk om hout goed te beschermen. Hierdoor behoudt het hout zijn waarde
en uitstraling. Naast ons ruime assortiment aan verven voor binnen, bieden wij u tal van producten voor buiten voor de bescherming van hout.
Bijvoorbeeld onze dekkende en transparante beitsen voor een duurzame bescherming van houten tuinmeubels en schuren.

GRONDVERVEN
Waarborg grondverf

- Weerbestendige grondverf voor nieuw hout en
oude gereinigde en geschuurde verflagen.
- Hoge vulling en dekkracht, hoge laagdiktebereik,
goede elasticiteit en hoge vaste stof gehalte.

Anko Snelgrond K

- Voor het gronden van diverse soorten hout en
plaatmateriaal.
- Snelle droging/doordroging en weerbestendig.
- Zeer goede isolatie bloedende houtsoorten.
- Snelle schuurbaarheid.
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Foto: Renske Vrolijk, RCO House

SYSTEEMVERVEN
Ankolux Aqua Basisgrondverf MB

- Weerbestendige, zijdeglanzende isolerende
grondverf voor hout op basis van alkydemulsie
voor binnen en buiten.
- Overschilderbaar met diverse watergedragen
systemen en alkydharsverven.

Waarborg Systeemverf Gloss

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde
ondergrond van hout.
- Glanzend, hoog vaste stof gehalte, goede
droging, uitstekende dekking, uitstekende
buitenduurzaamheid, goed glans- en
kleurbehoud.

Waarborg Systeemverf Semi-Gloss

- Als zijdeglanzende eindlaag op een
voorbehandelde ondergrond van hout.
- Hoge vaste stof gehalte, hoge vulling, uitstekende
verwerking en vochtregulerend.
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Houtbescherming (vervolg)

BUITEN

LAKVERVEN
Waarborg Hoogglans Lakverf

- Als hoogglanzende eindlaag op een
voorbehandelde ondergrond van hout, staal e.d.
- Uitstekende dekking, goede droging, hoog vaste
stof gehalte, hoge bolle glans en uitstekende
vloeiing.
- Extreem hoge buitenduurzaamheid.
- Uniek glans- en kleurbehoud.

UNIEK GLANS- EN
KLEURBEHOUD
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Waarborg PU Aflak WS

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde
ondergrond van hout, staal, kunststof e.d.
- Goede droging, doordroging bij lagere
temperaturen, goede vloeiing, goede vulling en
goede dekking.

Waarborg PU Satin

- Als zijdeglanzende eindlaag op een egaal
voorbehandelde ondergrond van hout, staal,
kunststof e.d.
- Goede droging/doordroging, uitstekende vloeiing,
goede dekking en goede krasvastheid (nagel).

Wij schilderen elke dag met de producten van Anker Stuy.
Wij weten dat we zo onze klant met een gerust hart achterlaten met
jarenlang onderhoudsvrij schilderwerk.
Gebr. Van der Geest schilderwerken
Bas van der Geest - Directeur
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Houtbescherming (vervolg)

BUITEN

BEITSEN
Ankolux Aqua Woodstain DE

Ankolux Aqua Woodcoat TP

Ankolux Aqua Woodcoat DE

Waarborg Transparant Satin

- Als weerbestendige semi-dekkende, niet
filmvormende conserveerbeits voor met name
fijnbezaagd hout met open structuur.
- Zeer goede penetratie in hout, 1-pot systeem,
waterdampdoorlatend, bevat UV stabilisatoren en
goede buitenduurzaamheid.

- Als duurzame dekkende afwerking op niet
maatvaste naald- en loofhout soorten.
- Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- 1-pot systeem, goede droging, matig filmvormend,
vochtregulerend en goede buitenduurzaamheid
(bevat UV stabilisatoren).

OPTIMALE
DEKKING
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BLANKE LAK
- Als duurzame transparante afwerking op niet
maatvaste naald- en loofhout soorten.
- Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- 1-pot systeem, goede droging en doordroging,
transparant gekleurd (met UV filter).
- Matig filmvormend, vochtregulerend en goede
buitenduurzaamheid.

Waarborg PU Lak Blank

- Een supervullende, blanke glanzende PU lak voor
buiten.
- Goede verwerking, snelle droging, zeer goede
doorharding, goede hechting op houten
ondergronden en goede buitenduurzaamheid
(bevat UV stabilisatoren).

- Als duurzame afwerking op tropische en andere
houtsoorten, voor buiten en binnen.
- Transparant gekleurd (met UV filter), filmvormend,
vochtregulerend, zeer goede buitenduurzaamheid,
goede vloeiing en aromaat-arm.

Ankolux Aqua Woodstain TP

- Als weerbestendige, niet filmvormende
transparante conserveerbeits voor met name
fijnbezaagd hout met open structuur.
- Zeer goede penetratie in hout,
waterdampdoorlatend, bevat UV stabilisatoren en
goede buitenduurzaamheid.
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Metaal- en kunststof bescherming

OPTIMALE
BESCHERMING

Metalen die zich buiten bevinden, zoals bijvoorbeeld tuinhekken, balkons en garagedeuren, worden blootgesteld aan weer en wind. Metaal vraagt
daarom regelmatig om onderhoud en vernieuwing. Onze primers, verven en lakken kunnen u hierbij helpen.

PRIMERS/GRONDVERVEN/HECHTPRIMERS

AFLAK EN DEKVERF

Anko Vinyl Primer

Ankopox RW Primer

Waarborg PU Satin

Anko Multi Primer

Waarborg Hoogglans Lakverf

- Voor re-conditionering van thermisch verzinkt staal
in combinatie met Anko Vinylcoating.
- Uitstekende hechting, goede watervastheid,
uitstekende roestwering, fysisch drogend, zeer
goede hechting op gereinigd thermisch verzinkt
staal e.d.

Ankolux Aqua ZF Primer K

- Als roestwerende primer op blank of gestraald
staal, welke afgewerkt dient te worden met
alkydharsverf voor buiten en waterverdunbare
producten voor binnen (bijvoorbeeld alkydemulsieverven).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende hechting, waterverdunbaar, goede vloeiing
en lood- en chromaatvrij.
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BUITEN

- Als roestwerende primer op ferro en non-ferro
oppervlakten.
- Actief roestwerend, goede slag, stoot- en slijtvastheid, goede chemicaliën bestendigheid en
uitstekende hechting op voorbehandeld staal.

- 1-component roestwerende hechtprimer op basis
van gemodificeerde alkydhars.
- Uitstekende hechting, corroseriewerend en
geschikt als basis voor 1 component oplosmiddelhoudende aflakken.

- Als zijdeglanzende lak op een egaal voorbehandelde ondergrond van staal.
- Egaal/zijdeglanzend effect, goede droging/doordroging, uitstekende vloeiing, goede dekking en
goede krasvastheid (nagel).

- Als hoogglanzende lak op een voorbehandelde
ondergrond van staal.
- Uitstekende dekking, goede droging, hoge bolle
glans en uitstekende vloeiing.
- Extreem hoge buitenduurzaamheid en uniek
glans- en kleurbehoud.

Waarborg PU Aflak WS

- Als glanzende lak op een voorbehandelde ondergrond van staal.
- Goede droging, doordroging bij lagere temperaturen, goede vloeiing en goede dekking.
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Muur-, wand- en plafond verven

MUURVERF
VOOR BUITEN
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BUITEN

Voor buitenmuren zijn andere aspecten van belang dan bij muren binnen. Muurverf voor buiten
moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden en eenvoudig toepasbaar zijn. Wie bieden buiten
muurverf voor zowel horizontaal als verticale toepassingen.
Triotex Superieur

- Hoogwaardige, aanzetvrije matte dispersie muurverf voor binnen en buiten.
- Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, gipsplaat, cementplaten e.d.
- Renovatie, over oude goed hechtende, bestaande,
niet elastische verflagen. Als hoogwaardige
afwerking op glasweefsel. Geschikt voor “spack’
plafonds.
- Waterdampdoorlatend, zeer goede dekkracht
(klasse 1), moeilijk verzeepbaar en schrobvast
(klasse 1).
- Oplosmiddelvrij, bestand tegen diverse ontsmettingsmiddelen en uitstekende reinigbaarheid.

Triotex Mineral Exterieur

- Als duurzame, weerbestendige coating op gevels
van kalk, kalkcement, cement, pleisterwerk, metselwerk en oude goed hechtende minerale en
organische verflagen.
- Spanningsarm, alkalibestendig, hoge dekkracht,
hoge waterdampdoorlaatbaarheid (Sd < 0,001 m)
door fotokatalytische werking, uitstekend bestand
tegen vervuiling.
- Verkrijgbaar in lichte kleuren.
- Verdunning: Anko Mineral Fixatief.

Triocryl Multicoat

- Als duurzame, ademende, goed reinigbare
elastische muurverf op gebruikelijke minerale
ondergronden (beton, metselwerk, pleisters,
gevelisolatie alsmede plastisol beplating).
- Ook geschikt over oude, goed hechtende, licht
elastische, organische en minerale verflagen.
- Uitstekend alkalibestendig (onverzeepbaar).
- Spanningsarm, semi mat, schrobvast (klasse 1 DIN
13300) en zeer goede dekking (klasse 1).

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u
bij al onze producten de technische bladen en
veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd
alle specifieke kenmerken van onze producten
nalezen.
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2-COMPONENTEN
SYSTEMEN

(WATERGEDRAGEN)

Ankogel Aqua 2K Topcoat Blank

2-COMPONENTEN
SYSTEMEN
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- Als blanke toplaag in systeem op ondergronden
zoals voorbehandeld hout en kunststoffen en
minerale ondergronden.
- Tevens als topcoat in slag- en stootvast,
chemicaliën bestendige systemen voor binnen en
buiten, op voorbehandeld staal.
- Uitstekende buitenduurzaamheid, uitstekende
hechting, zeer goed reinigbaar, bestand tegen
water, oliën en vetten.

Met een 2-componenten systeem kunt u uzelf en uw klanten verscheidene
voordelen bieden. Door een verharder toe te voegen aan de stamcomponent
van de verf ontstaat er een chemische reactie. Dit zorgt voor een hoger
vaste stof gehalte en een sterkere, kras vastere, chemicaliën bestendige lak.

Ankogel Aqua 2K Topcoat Dekkend

- Als toplaag in systeem op ondergronden zoals
voorbehandeld hout en kunststoffen en minerale
ondergronden.
- Tevens als topcoat in slag- en stootvast,
chemicaliën bestendige systemen voor binnen en
buiten, op voorbehandeld staal.
- Uitstekende buitenduurzaamheid, uitstekende
hechting, zeer goed reinigbaar, bestand tegen
water, oliën en vetten.
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BIOBASED

NATUURLIJKE VERF OP BASIS
VAN LIJNOLIE

GEMAKKELIJK
VERWERKBAAR
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Verf op natuurlijke basis is erg belangrijk voor ons. De 100% natuurlijke producten van Rolsma
bestaan uit duurzame grondstoffen zoals lijnolie en andere plantaardige oliën. De verf is geschikt voor
verschillende materialen en kan op diverse ondergronden gebruikt worden. De verf is in verschillende
kleuren te verkrijgen en is daarmee ideaal voor bijvoorbeeld kinderkamers of kindermeubelen. De
natuurlijke verf is vrij van giffen en kent eigenlijk geen geur en is daarmee erg “groen”.

VOOR BINNEN

VOOR BUITEN

Rolsma Biobased Aqua Grondverf

Rolsma Biobased Lijnolie Grondverf

- Zeer geschikt als grondverf voor binnen welke
wordt afgewerkt met Rolsma Vakverf Zijdeglans.
- Sneldrogend, minder milieubelastend,
overschilderbaar met diverse watergedragen
systemen en alkydharsverven.

Rolsma Biobased Aqua Lakverf

- Als minder milieubelastende zijdematte lak op
een voorbehandelde ondergrond van hout, staal,
kunststof e.d.
- Sneldrogend, reukarm, gemakkelijke verwerking
en goed reinigbaar.

- Voor het gronden van diverse soorten nieuw hout
en plaatmateriaal.
- Ook geschikt voor verouderde/verpoederde
carbolineum/creosoot lagen, alsmede over oude
gereinigde verflagen.
- Hoge vaste stof gehalte, vochtregulerend en
bestand tegen weersinvloeden.

Rolsma Biobased Lijnolie Lakverf

- Als duurzame aflak op voorbehandelde
delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander
geveltimmerwerk.
- Gemakkelijke verwerking, goede vloeiing, hoog
vaste stof gehalte en uitstekende dekking.
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DIVERSEN
VOORSTRIJKMIDDELEN EN
GRONDERINGEN
Anko Diepgrondering OV

- Als 1e laag blanke voorstrijk op diverse
ondergronden zoals pleisterlagen, beton, steen,
gipspleister, gipskartonplaten etc, voor binnen en
buiten.
- Goed penetrerend, onverzeepbaar en ademend.
- Overschilderbaar met dispersie muurverven.

Triotex Mineral Fixatief
(bij Mineral Exterieur)

VOOR AL UW
SCHILDERSKLUSSEN
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- Speciaal voor het verdunnen van Triotex Mineral
Silicaat verven en voor een voorafgaande
versteviging van de ondergrond.
- Het materiaal verstevigt en egaliseert zeer goed,
vormt geen filmlaag en ademt zeer goed.

Anko Fixeergrond DE

- Als 1e laag semi dekkende voorstrijk op diverse
ondergronden zoals pleisterlagen, beton, steen,
cementplaat, gipspleister en gipskartonplaten.
- Goed hechtend en vullend vermogen, verhoogt
de dekkracht van de opvolgende laag muurverf
sterk, overschilderbaar met muurverven o.b.v.
dispersie.

VLOERCOATINGS

OVERIGE

- Als primer of impregneer voor beton en andere
cementgebonden ondergronden.
- Of als stofvrije afwerking van cementgebonden en
houten ondergronden.
- Goed impregnerend vermogen, chemisch
resistent, slijtvast, weinig geur tijdens applicatie
(zeer geschikt voor binnen), niet ontvlambaar en
hoge waterdamp doorlaatbaarheid.

- Een uniek watergedragen hoogvullende
Sealcompound met kunststof wapening, voor het
afdichten van kopshout voor binnen en buiten.
- Sneldrogend, hoogstandvermogen, zeer hoge
vulkracht, hoge drukvastheid, zeer goede
watervastheid en hechting.
- Zeer goed schuurbaar.
- Leverbaar in blank en wit.

Ankopox Aqua 2K Grondering

Ankopox Aqua Floorcoat HS

- Als slijtvaste vloerafwerking op beton en andere
cementgebonden ondergronden.
- Waterverdunbaar, goede hechting op beton en
andere cementgebonden ondergronden.
- Gemakkelijk verwerkbaar, weinig geur tijdens
applicatie, goed reinigbaar, goede chemicaliën
bestendigheid, slag-, stoot- en slijtvast,
goede waterdampdoorlaatbaarheid en ruime
verwerkingstijd.

Ankolux Sealcompound

Anko Cleaner/Ontvetter WV

- Milieuvriendelijke, geconcentreerde super
ontvetter op waterbasis voor binnen en buiten,
welke diverse soorten vervuilingen verwijdert, die
direct en/of indirect te maken hebben met olie en
verf.

Ankocryl PC Snelplamuur

- Voor het plamuren van hout en staal, nadat het
op de voorgeschreven wijze van één of meer
grondlagen is voorzien.
- Goede vulkracht, elastisch, gemakkelijk
verwerkbaar, uitstekend schuur- en slijpbaar,
sneldrogend, oplosmiddelvrij.
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Onze 4 pijlers
Naast onze grote assortiment producten voor de vakschilder, voorzien wij tevens de houtverwerkende
industrie en de meubel- en interieurbouw van duurzame verf- en laksystemen.
Timmerindustrie

Anker Stuy Verven biedt een ruim assortiment van
hoogstaande kwaliteitsverven voor de timmerindustrie.
Deze verven zijn volgens alle relevante normen
gecertificeerd, zoals KOMO. Daarnaast bieden wij
voor elk concept een garantiesysteem genaamd
‘Protect Wood 4 Life’. Dit geeft de timmerfabrikant
de mogelijkheid zijn producten onderhoudsvrij in de
markt te zetten.

Trappenindustrie

Voor de trappen- en plaatverwerkende industrie
bieden wij een pakket aan producten die de verwerker
erin voorziet dat hij snel hoogwaardige kwaliteit
trappen en platen kan produceren. Als marktleider in
deze sector kunnen wij als geen ander de klant hierin
ondersteunen en service bieden.

Meubel-en interieurbouw

Met het Heidelberg programma voorziet Anker Stuy
Verven de Nederlandse markt van hoogwaardige
interieur- en meubellakken die industrieel vervaardigd
worden. Ook ‘UV-Curing’ producten behoren tot deze
groep.

Meer informatie

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u
bij al onze producten de technische bladen en
veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd
alle specifieke kenmerken van onze
producten nalezen.
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WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

Anker Stuy Verven BV
Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Tel. +31 (0) 513 465 000
info@ankerstuy.nl
www.ankerstuy.nl

