
Mengsystemen van einzA –

Kwaliteit, die loont!

MALERMIX FORTEAnorganisch

einzA mix Siliconharzputz R

Gebruiksklare structuurputz op siliconenhars basis met 
krasputzstructuur. Kratzputz voor weerbestendig buitenwerk
en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einzA
thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,43-201 en Z-33,44-430
Korrelgrootte: 3 mm
Kleur: wit 

Pleister

einzA mix 
Siliconharz-Edelputz

Gebruiksklare, siloxanversterkte, organisch gebonden Structu-
urputz in krasputz structuur voor buiten als eindlaag over het
brandvertragende einzA thermische isolatie systeem met po-
lystrol platen. Met Formule H tegen vuilaanhechting van
algen- en mosaangroei; goed reinigbaar; gemakkelijke lichte
verwerking; mechanisch belastbaar;  waterafwijzend en damp
doorlatend; bestand tegen mechanische belasting (scheurtjes
en slagvast); Vezelversterkt.
Technische goedkeuringen: Z-33,41-429; Z-33,43-201 en 
Z-33,42-1.151
Korrelgrootte: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,3 mm, 3,0 mm
Kleur: wit 

einzA mix Silikat Kratzputz

Gebruiksklare krasputz op Silikatbasis. Krasputz voor weerbe-
stendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk. Voor het
afwerken van einzA thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,43-201; Z-33-44-430 en 
Z-33,41-429, 
Korrelgrootte: 1 mm, 2 mm, 3 mm
Kleur: wit 

einzA mix Silikat Reibeputz

Gebruiksklare krasputz op Silikatbasis. Krasputz voor weerbe-
stendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk.. Voor het
afwerken van einzA thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,44-430 en Z-33,41-429
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm
Kleur: wit 

einzA mix Innendecor

Dispersie kunstharsputz met een grove structuur voor hoog
belastbaar decoratief binnen werk. Geschikt voor op pleister,
beton en vezelcement en bouwplaten. 
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm. 
Kleur: wit 

einzA mix Innen-Silikatputz

Gebruiksklare, waterverdunbare structuurputz op or- gano-
silicaatbasis met een krasputz structuur voor decoratief bin-
nenwerk met een minerale uitstraling in korrelgrootte 1 mm
en 2 mm. Bijzonder eenvoudig te verwerken, vanwege de hoge
akaliteit van het product biedt het een natuurlijke bescher-
ming tegen schimmel op muren en plafonds.
Korrelgrootte: 1 mm, 2 mm
Kleur: wit 

einzA mix Innenkratzputz

Gebruiksklare kunsthars-Dispersie-structuurputz. Decoratieve,
slijtvaste binnenputzs. soepel en makkelijk te verwerken,wa-
terdamp doorlatend, zeer goede hechting, elastisch, scheuro-
verbruggend, slag- en stootvast, goed reinigbaar.
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm
Kleur: wit 

Blijf op de hoogte - Op onze site vindt u alles over einzA 
Malermix Forte en de kleurbare producten.

www.einzA.com
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Binnenmuurverven Buitenmuurverven Lakken Spachtelputz
einzA mix 
mineralit Innenfarbe

einzA mix Karat-plus

Onze meest hoogwaardige binnenmuurverf, samengesteld
onder strenge eisen van de VOS-standaard voor binnenmuur-
verven: Oplosmiddelvrij en biologisch verdraagzaam; ammoni-
akvrij en absoluut neutraal van geur. ››PLUS‹‹ staat voor de
uitstekende product eigenschappen met een uitermate hoge
witheidsgraad en optimale dekkracht. Het hoge uitstrijkver-
mogen en de overtuigende verwerkingseigenschappen, garan-
deren een prima economisch rendement. Kleur: wit
Classificatie naar DIN EN 13 300:
Schrobvastheid, nat: Klasse 1 
Dekvermogen, droog: Klasse 1 bij 8 m2/l 
Glansgraad: krijtmat 
Bestand tegen desinfecteermiddelen naar DIN EN ISO
2812-3 en 4628-1

einzA mix Superior RS 1

Voor hoogwaardig binnenschilderwerk op alle soorten wanden
en plafonds, met een lange  open-tijd. Ook onder strijklicht is
een aanzetvrij resultaat bereikbaar. Is uitstekend bij te werken
en bezit een hoog ademend vermogen. Het materiaal is licht
thixotroop ingesteld en vrijwel zonder spetteren te verwer-
ken. Kleur: wit
Classificatie naar DIN EN 13 300: 
Schrobvastheid, nat: Klasse 2
Dekvermogen, droog: Klasse 1 bij 7 m2/l
Glansgraad: krijtmat

Gebruiksklare, matte Bio silicaat binnenmuurverf naar VOB
DIN 18 363 op organo silicaatbasis; formaldehydevrij, schrob-
vast naar DIN 53778 WM. Geschikt voor alle binnenmuren, 
vooral voor onbehandelde minerale ondergronden. Kleur: wit 
Classificatie naar DIN EN 13 300:
Schrobvastheid, nat: Klasse 2
Dekvermogen, droog: Klasse 2 bij 7 m2/l
Glansgraad: krijtmat

Deze oplosmiddel- en weekmakervrije kunststof dispersieverf
zet nieuwe maatstaven op het gebied van de schrobvastheid
nat klasse 2 en DIN EN 13 300, en wordt gekenmerkt door 
volstrekt krijtmat op te drogen. Kleur: wit
Classificatie naar DIN EN 13 300:
Schrobvastheid, nat: Klasse 2
Dekvermogen, droog: Klasse 1 bij 7 m2/l
Glansgraad: krijtmat

einzA mix Optima

einzA mix Wandfarbe 333

Goed dekkende, oplosmiddelvrije, kunststof dispersieverf voor
binnen, mat, wasbestendig volgens DIN 53778 WM. Airless
spuitbaar; oplosmiddel- en formaldehydevrij, waterdampdoor-
latend. Kleur: wit
Classificatie naar DIN EN 13 300: 
Schrobvastheid, nat: Klasse 3
Dekvermogen, droog: klasse 2 bij 7 m2/l
Glansgraad: mat

einzA mix Pro-plus

Oplosmiddelvrije kunststof dispersieverf voor binnenschilder-
werk op wanden en plafonds, wasbaar volgens DIN 53778;
goed dekkend en vullend met goede verwerkingseigenschap-
pen. Kleur: wit
Classificatie naar DIN EN 13 300: 
Schrobvastheid, nat: klasse 3 
Dekvermogen, droog: klasse 2 bij 7 m2/l
Glansgraad: mat

einzA mix Premium 
Fassadenfarbe

Buitenmuurverf met hoge slijtvastheid en zelfreinigend 
vermogen (clean-effect). Het gelijkmatig microgeruwde 
oppervlak heeft als silicaatnet een spreideffect van water-
druppels tot gevolg en hiermee verbonden korte droogtijd.
Kleur: wit

Hoogwaardige, 100% reinacrylaat  gevelverf, zijdemat. Voor
toepassing als renovatieverf op verweerde, elastische gevel-
verven resp. scheuroverbruggende verfsystemen. Carbonata-
tieremmend, voor bescherming van beton, met test 1-009 / 97
van ILF Maagdenburg. Met formule H. Kleur: wit

einzA mix Novacryl

einzA mix Domicil

Mat, universeel verfsysteem voor onderhoud aan gebouwen,
met uitstekende hechtings-eigenschappen; voor weerbesten-
dig buitenschilderwerk naar VOB DIN 18 363, met formule H.
Universeel inzetbaar voor nieuwbouw- en onderhoudsschil-
derwerk op een groot aantal ondergronden. Kleur: wit

einzA mix Garant

Op basis van een siliconenhars-combinatie, slagregendichte,
elatische gevelverf voor scheuroverbruggend, waterafstotend,
goed waterdampdoorlatend buitenschilderwerk op onbehan-
delde minerale ondergronden, en voor onderhoudsschilder-
werk op intacte oude verflagen. Voor het overbruggen van
scheuren (groep II), Polyvlies 2000 in einzA Garant inbedden.
Vervolgens onverdund afwerken met 2 lagen einzA Garant.
Met formule H. Kleur: wit

einzA mix Fassadenweiß

einzA mix DuraSil

Alkalibestendig, watervast vanwege de zeer geringe waterop-
name, uitstekende waterdamp-doorlatendheid; waterafsto-
tend. Met formule H. Uitstekende hechting, zeer goede
korrelafdekking bij structuurpleisters, barstvrij, ook bij toe-
passing in volle lagen. Kleur: wit

Gevelverf met silicaatkarakter, mat, groenwerend ingesteld.
Weerbestendig naar VOB DIN 18 363; voor glad, of licht ge-
structureerd schilderwerk op pleisterwerk, beton, metselwerk
en, vooral kalkzandsteen. 
Kleur: wit

einzA mix 
Siloxan Fassadenfarbe

Gesiliconiseerde gevelcoating, slagregendicht, hoog ademend
en met een mineraal mat uiterlijk. Hoogwaardige gevelafwer-
king op gladde en gestructureerde ondergronden. De silico-
nenveredeling draagt zorg voor optimale vochtbescherming.
Uitermate geschikt voor onderhoudsschilderwerk op gasbe-
ton. Kleur: wit

einzA mix 
silicon Fassadenfarbe

Watergedragen buitenmuurverf op basis van siliconenhars-
emulsie, mat. Voor waterafstotend, hoog waterdamp doorla-
tend schilderwerk op onbehandelde minerale ondergronden
en voor onderhoudsschilderwerk op draagkrachtige 
siliconen- of silicaatverven, matte dispersieverven en kunst-
hars structuurpleisters. Kleur: wit

Hoogwaardige, kalkmatte universele siliconenharsverf voor
waterafwijzend (hydrofob) hoog waterdampdoorlatend buiten-
schilderwerk op ongeschilderde minerale ondergronden en
voor renovatiewerk op siliconen- of silicaatverven en matte
dispersieverven. Kleur: wit

einzA mix 
Siliconharzfarbe F1

einzA mix elastodur 
Fassadenfarbe

Scheuroverbruggende, UV-vernettende gevelcoating voor de
scheurgroepen A, B, C, zijdemat.Elastische gevelcoating 
(tot -30°C) op pleisterwerk, beton en metselwerk, waar hoge
eisen gesteld worden aan elasticiteit en watervastheid. Tus-
sen- en afwerklaag in het einzA elastodur-systeem. Als inbed-
dingsmateriaal voor weefsel. Carbonatatieremmend bij
toepassing op beton. Met formule H. Kleur: wit 

einzA mix LF-Grund »Plus«

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel, met het ››Plus‹‹ van
fluateren van m.n. verse minerale ondergronden. Grond- en
tussenlaag voor minerale ondergronden, buiten en binnen,
alsmede toepasbaar als grondlaag voor gipskarton, bij bin-
nentoepassing.
Kleur: wit

einzA mix mineralit 
Fassadenfarbe

Gebruiksklare, matte gevelverf op silicaatbasis, met formule H
tegen vervuiling en vergroening. Voor weerbestendig, water-
afstotend, hoog dampdoorlatend buitenschilderwerk op mine-
rale ondergronden. Capillaire wateropname naar DIN 52 617
met testcode FP 20a/1986- Fraunhofer-instituut voor Bouwfy-
sica. Kleur: wit

einzA mix Samtacryl

einzA Samtacryl zijdeglanslak is een watergedragen, niet ver-
gelende, weerbestendige, zijdeglanzende lakverf, voor block-
vast schilderwerk met krasvast oppervlak, op hout, metaal,
hard-pvc en minerale ondergronden, binnen en buiten. Tevens
geschikt als radiatorlak tot 120 °C. einzA Samtacryl Zijdeglans-
lak is sneldrogend, formaldehydevrij, reukarm en eenvoudig
te verwerken. De uitgeharde verffilm is vochtregulerend, du-
urzaam elastisch en vergelingsbestendig.
Kleuren: wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart: zie
einzA Seidenmatt en 38 decoratieve en briljante einzA mix
metallic kleuren, alsmede de verdere kleuren naar RAL / Ral
(effect) via de einzA mix kleurmengmachine

einzA mix 
Aquamatt Sprayfiller

einzA Aquamatt Sprayfiller voor buiten en binnen is een wa-
tergedragen, niet vergelende, goed vullende grondverf en
matte acrylaatlak, optimaal afgestemd op een makkelijke ver-
werking met de airless-spuit. Voor weerbestendig en duur-
zaam schilderwerk op hout, minerale ondergronden, metaal
en hard-pvc. einzA Aquamatt Sprayfiller is reukarm, gemakke-
lijk te verwerken en sneldrogend met isolerende eigenschap-
pen tegen doorbloeden van wateroplosbare inhoudstoffen en
vliegroest. Kleur: wit

einzA mix Aquamatt

einzA Aquamatt voor buiten en binnen is een watergedragen,
niet vergelende, goed vullende grondverf en matte acrylaat-
lak, voor weerbestendig en duurzaam schilderwerk op hout,
minerale ondergronden, metaal en hard-pvc. einzA Aquamatt
is reukarm, gemakkelijk te verwerken en sneldrogend. De verf-
laag is waterdampdoorlatend, duurzaam elastisch, vergelings-
bestendig, goed schuurbaar en blokvast. Kleur: wit

einzA mix 
Samtacryl Sprayfinish

einzA Samtacryl Sprayfinish zijdeglanslak is zeer geschikt
voor rationeel, dekkend spuitwerk met de airless-spuit, op
vele ondergronden, zoals bijv. deuren en kozijnen, betimme-
ringen, verzinkt staal, aluminium, hard-pvc, alsmede radiato-
ren en leidingwerk. Laagdiktes tot 350 µ maken in systeem
met een grondlaag einzA Aquamatt Sprayfiller, veelal een 2-
laags afwerking mogelijk. Kleur: witeinzA mix Holz-Color 

Met formule H tegen vuilaanhechting en groen uitslaan van
hout buitenshuis, minerale ondergronden, vezelcement, zink,
verzinkte elementen en aluminium. Met Formule H tegen vui-
laanhechting en algen- en mosaangroei op houtoppervlakken
buitenshuis, zoals bijv. vakwerk, gevelbeschietingen, overstek-
ken enz. einzA Holz-Color is zijdeglanzend, hoogelastisch,
vochtregulerend, waterverdunbaar. 
Kleuren: wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart

einzA mix Kratzputz

Dispersie- kunstharsputz met een edelputz karakter voor
vochtbestendige binnen verwerking. Zwaar belastbaar met
een decoratieve uitstraling. Voor het afwerken van einzA
thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,41-429 en Z-33,43-201, 
Korrelgrootte: 1.5 mm, 2 mm, 3mm
Kleur: wit

einzA mix Reibeputz

Dispersie- kunstharsputz met een grove structuur voor
vochtbestendige buiten verwerking en voor hoogbelast-
baar binnenwerk met en decoratieve uitstraling. Voor het
afwerken van einzA thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,43-201 en Z-33,41-429 
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm, 6 mm
Kleur: wit 

einzA mix 
Siliconharzputz K

Gebruiksklare structuurputz op siliconenhars basis met 
krasputzstructuur. Kratzputz voor weerbestendig buitenwerk
en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einzA
thermische isolatie systeem. 
Technische goedkeuringen: Z-33,43-201 en Z-33,44-430 
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm
Kleur: wit 


