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Mathys® ontwikkelt al ruim 4 decennia effectieve 

en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, 

renovatie en decoratie van gevels. 

Door zijn ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys 

zich weten te onderscheiden en is het uitgegroeid tot dé referentie 

in gevelbescherming (waterdichting) en decoratie. 

Paracem® en Murfill® zijn 2 merknamen met een 

gevestigde waarde in de markt van geveldecoratie.

Reinigen en beschermen van gevels gebeurt over het algemeen omwille 

van de levensduurverlenging van het bouwwerk of om esthetische redenen.

Om ons gamma gevelverfsystemen nog completer te maken 

hebben we een collectie van professionele producten ontwikkeld 

specifiek voor het reinigen en beschermen van, 

voornamelijk, gevels. 

Deze collectie bestaat uit 3 modules 

met elk zijn eigen krachtige eigenschappen. 

We spreken dus van de 3 krachten, de 3 Forces 

die samen met ons huidig gamma zorgen voor een compleet 

pakket 

voor het reinigen en beschermen van gevels en buitentimmerwerk.

 Rondom ons gamma gevelverven en 

 houtverven bieden wij nu ook :

 ModULe Reinigen  PAg.4-9
 Reinigen en verf verwijderen

 ModULe HydRofobeRen  PAg.10-17
 Waterafstotend maken van gevels

 ModULe Anti-gRAffiti  PAg.18-29
 Duurzaam beschermen tegen vervuiling
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algemene reinigingsproducten die kunnen gebruikt 
worden vóór het schilderen
•	 Ontvetten,	reinigen	van	te	schilderen	oppervlakken
•	 Verwijderen	van	oude	verflagen
•	 Verwijdering	van	mos*	
	 (*voor	meer	info	contacteer	de	Rust-Oleum	Mathys®	technische	dienst)

Reinigen



6-7

+5°2-4m2/L
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RAPid SUPeR PLUS 
SneLweRkende gRoene veRfAfbijt

•	 Zonder	methyleenchloride

•	 Gel-achtige	pasta

•	 Zeer	snel	en	effectief

•	 Verwijdert	alle	verfsoorten*

•	 Ook	doeltreffend	als	lijmverwijderaar

•	 Met	respect	voor	het	milieu	en	voor	de	toepasser
*	 Effectief	op	o.a.	alkyd,	emulsies,	vernis	en	zelfs	2-componenten	coatings.	Effectiviteit	en	toepassingstijd	zijn	

afhankelijk van gebruikte hoeveelheid Rapid super Plus, leeftijd en laagdikte van de te verwijderen verf.
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MULti CLeAneR 
UniveRSeLe geConCentReeRde 
ReinigeR en ontvetteR

•	 Watergedragen	en	geurloos

•	 Superontvetter

•	 Reinigen	van	schilderwerk,	binnen	en	buiten	

 (als vervanging van ammoniakwater)

•	 Verwijdert	meeste	vervuiling	op	alle	ondergronden

•	 Ontvetten	en	antistatisch	maken	van	ondergrond	voor	schilderwerk

•	 Bevordert	vloei	en	hechting	van	later	aan	te	brengen	verfproducten

•	 Sterk	geconcentreerd	(verdunning	tot	1:100)

•	 Biologisch	afbreekbaar,	milieuvriendelijk

•	 Onberperkt	houdbaar
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Feit: 40% van bouwschadegevallen heeft vocht als oorzaak.
het tegengaan van vocht in de gevelconstructie behoort dus tot één van de belang-
rijkste beschermingsmethoden. hydrofuges zijn waterafstotende producten om gevels 
mee te impregneren en zo duurzaam te beschermen tegen water en andere vervui-
ling. hydrofuges vormen een doorzichtige laag over de gevel, het uitzicht van het op-
pervlak blijft dus ongewijzigd. Deze laag is waterafstotend en dampdoorlatend. 
Naast een langdurige vochtafstotende werking hebben hydrofuges ook een 
algen-	en	vuilwerende	werking.	Hydrofuges	kunnen	toegepast	worden	
op metselwerk, onbehandelde stenen dakpannen, opritten in 
klinkers en andere wateropnemende materialen.

HydRofobeRen
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1-4m2/L +5°15’

+20°
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SeCCo SUPeR 
SoLventgedRAgen 
kLeURLoze HydRofUge

•	 Solventgedragen	hydrofobeermiddel

•	 Op	basis	van	poly-siloxanen

•	 Voor	het	waterafstotend	maken	van	poreuze,	minerale	ondergronden:	

 baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...

•	 Toepasbaar	op	“vers”	voegwerk

•	 Vermindert	vorstschade,	erosie,	mos-	en	algenaangroei,...

•	 Dringt	diep	in	het	te	behandelen	oppervlak

•	 Waterafstotend	en	waterdampdoorlatend

•	 Kleurloos,	wordt	volledig	geabsorbeerd
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0,7-1,5 m2/L
+5°
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SeCCo HydRo 
wAteRgedRAgen 
kLeURLoze HydRofUge

•	 Watergedragen	hydrofobeermiddel

•	 Op	basis	van	oligomeer	siloxaan-emulsie

•	 Voor	het	waterafstotend	maken	van	poreuze,	minerale	ondergronden:	

 baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...

•	 Toepasbaar	op	“vers”	voegwerk

•	 Toepasbaar	op	relatief	vochtige	en	warme	ondergronden

•	 Vermindert	vorstschade,	erosie,	mos-	en	algenaangroei,...

•	 Oplosmiddelvrij,	milieuvriendelijk

•	 Dringt	diep	in	het	te	behandelen	oppervlak

•	 Waterafstotend	en	waterdampdoorlatend

•	 Kleurloos,	wordt	volledig	geabsorbeerd
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0,1 -
0,4kg/m2 +5°

SeCCo HydRo CRèMe 
wAteRgedRAgen PASteUze HydRofUge

•	 Op	basis	van	siloxaan-emulsie

•	 Direct	na	applicatie	regenvast

•	 Voor	het	waterafstotend	maken	van	poreuze,	minerale	ondergronden:	

 baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...

•	 Vermindert	vorstschade,	erosie,	mos-	en	algenaangroei,...

•	 Toepasbaar	op	“vers”	voegwerk	en	op	eerder	geïmpregneerde	ondergronden

•	 Toepasbaar	op	relatief	vochtige	en	warme	ondergronden

•	 Oplosmiddelvrij,	milieuvriendelijk

•	 Zeer	hoog	indringvermogen	door	lange	contacttijd

•	 Waterafstotend	en	waterdampdoorlatend

•	 Kleurloos,	wordt	volledig	geabsorbeerd
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Elke	ondergrond	kan	onderhevig	zijn	aan	ongewenste	graffiti-aanslag.	Bij	een	onbeschermde	gevel	dringen	
de kleurstoffen van de verf diep in de poriën van de ondergrond en wanneer een gevel vaak of niet 
vakkundig	van	graffiti	wordt	ontdaan	zal	deze	onherstelbaar	beschadigd	raken.	Onze	anti-graffiti	
coatings	werken	preventief	tegen	graffiti-aanslagen	en	ze	beschermen	het	oppervlak	tegen	
verwering.	Ze	voorkomen	het	indringen	van	verf	en	andere	agressieve	stoffen,	waar-
door graffiti na het aanbrengen op een simpele wijze kan worden verwijderd.

Anti-gRAffiti



20-21Product Systeem Ondergrond Applicatie Aantal 
lagen

Reiniging Aantal 
reinigingen

Pegagraff 
Wax

Tijdelijk Minerale, 
poreuze 
ondergronden

Mathys Spray 
Airless

2 lagen Heet water 
en hogedruk-
reiniger

1 keer

Pegagraff 
Hydro

Permanent Geschilderde 
ondergronden

Roller - Borstel 
Airless

2 lagen Cleaner 
Pegagraff Hydro 
of Pegagraff 
Cleaner NEW

Meerdere 
keren

Pegagraff 
Plus

Permanent Minerale, 
poreuze 
ondergronden

Mathys Spray
Roller - Borstel 
Airless

2 lagen Pegagraff 
Cleaner NEW

Meerdere 
keren

PeRMAnent SySteeM

Dit systeem wordt bij verwijdering van de aangebrachte graffiti niet door 
de gebruikte reinigingsmiddelen aangetast of opgelost. het kan meermaals ge-
reinigd worden met een speciale graffiti reiniger alvorens het systeem te vernieuwen.  
Ideaal voor plaatsen die geregeld onderhevig zijn aan graffiti aanslag. 

           

Dit systeem word bij het verwijderen van de graffiti volledig verwijderd. Direct na reiniging van de graffiti 
moet	het	systeem	opnieuw	aangebracht	worden.		Het	biedt	dus	een	tijdelijke	bescherming.	Voordelen	zijn	de	milieu-
vriendelijke eigenschappen van zowel het product (natuurlijke was) als het reiniginsmiddel (heet water).

zeLfoPoffeRend - tijdeLijk  SySteeM
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max 0,5L/m2 1-2h   +5°

PegAgRAff wAx
oP bASiS vAn nAtUURLijke wAS

•	 Biologisch	afbreekbaar,	solventvrij

•	 Watergedragen

•	 Nagenoeg	onzichtbaar

•	 Waterdampdoorlatend	en	UV-bestendig

•	 Voor	minerale,	poreuze	ondergronden	zoals	

 natuursteen, baksteen, kalkzandsteen, beton,..

•	 Graffiti	verwijderen	met	heet	water	(70°C)	en	

 hogedrukreiniger of met een alkaline reiniger

•	 Na	reiniging	dient	men	een	nieuwe	laag	

	 Pegagraff	Wax	aan	te	brengen

zeLfoPoffeRend SySteeM
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2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

*

PegAgRAff HydRo
kLeURLooS Anti-gRAffitiSySteeM

•	 2-Komponenten	permanent	systeem

•	 Watergedragen	PU-acrylaat	vernis

•	 Kleurloos,	zijdeglans

•	 UV-bestendig

•	 Slijtvast,	waterdampdoorlatend

•	 Voor	geschilderde	ondergronden	(acrylaat	–	alkyd)

•	 Graffiti	verwijderen	met	Cleaner	Pegagraff	Hydro*	of	Pegagraff	Cleaner	NEW

PeRMAnent SySteeM
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5-10m2/L +5°30’

NO 
PRIMER1KNO 
PRIMER1K

5-10m2/L +5°30’

NO 
PRIMER1KNO 
PRIMER1K

5-10m2/L +5°30’

NO 
PRIMER1KNO 
PRIMER1K

PegAgRAff PLUS
kLeURLooS Anti-gRAffitiSySteeM 
en HydRofUge in één

•	 1-Komponent	permanent	systeem

•	 Watergedragen

•	 Voor	minerale	poreuze	ondergronden	zoals	natuursteen,	

 baksteen, kalkzandsteen, beton,...  

•	 Niet	filmvormend

•	 Nagenoeg	onzichtbaar

•	 UV-bestendig

•	 Waterdampdoorlatend

•	 Waterafstotend,	hydrofoob	:	ideaal	systeem	volgens	architecten

•	 Graffiti	verwijderen	met	Pegagraff	Cleaner	NEW

PeRMAnent SySteeM
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PegAgRAff CLeAneR new 
vLoeibARe gRAffitiveRwijdeRAAR

•	 Verwijdert	graffiti	&	permanente	markeerders	van	

 de meeste coatings

•	 Voor	gebruik	binnen	en	buiten

•	 Verdampt	traag,	dus	werkt	goed	in	op	graffiti

•	 Voor	gebruik	met	Pegagraff	Plus	en	Pegagraff	Hydro
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MAtHyS SPRAy 
LAgedRUkSPUit, 
ideAAL vooR Het toePASSen vAn 

•	Multi	Cleaner	

•	Secco	Super	

•	Secco	Hydro

•	Pegagraff	Wax

•	Pegagraff	Plus



N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T  +32 (0)13 460 200
F  +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T  +33 (0)1 30 40 00 44
F  +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T  +31 (0)165 593 636 
F  +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1  3DY  
United Kingdom
T  +44 (0)2476 717 329
F  +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com
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Deze richtlijnen zijn slechts ter informatie. 
Omdat de fabrikant geen invloed uit kan oefenen 
over de juiste toepassing en verwerking, 
kan hiervoor geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.


