Belvédère
701 -

Linnenkamer

703 -

Babykamer

Hofwijck

702 -

Chambrette

704 -

Garderobe

711 -

Herenkamer

713 -

Overloop

Lommerlust
Rozenhoeve
Krachtig Krijt

Vredehof

®

712 -

Corridor

714 -

Vestibule

721 -

Bibliotheek

723 -

Vliering

722 -

Fumoir

724 -

Suite

731 -

Meisjeskamer

733 -

Voorkamer

732 -

Boudoir

734 -

Salon

741 -

743 -

Welgelegen

Hal

742 -

Foyer

751 -

Speelkamer

744 -

Vide

753 -

Trappenhuis

Bijkeuken

752 -

754 -

Entree

Souterrain

Les couleurs de Mimi heeft een sfeer ontwikkeld
die rustiek en stijlvol is en vooral rekening houdt
met mens en milieu. De professionele verven zijn
zeer milieuvriendelijk en gemaakt van natuurlijke
pigmenten met een hoge kleurechtheid.
Krachtig krijt: verven zonder schuren, is te verkrijgen
in 125 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml en 5000 ml.
Leuke Kreukels: is een craqueleerpasta die aan
krachtig krijt een mooi verouderingseffect geeft.
Vlekkeloos: Is een water gedragen isoleerprimer met
excellente isolatie tegen doorbloeden van noesten in
houten ondergronden en gaat het verkleuren door
looizuren(tannines) in eikenhout tegen.
Geen Glans: supermatte lak. Is bestemd voor gebruik
binnenshuis. Toepasbaar op vrijwel elke houtsoort
en als afwerking van Les couleurs de Mimi,
krachtig krijt. Vooral op tafelbladen en vloeren om
glansstrepen te voorkomen.
Was, middenbruin en witte was: Ouderwetse boenwas
maar ook om verouderingseffect aan te brengen.

Uw CéPé Producten leverancier:

Krachtig Krijt

®

Wat maakt onze producten zo bijzonder:

• Makkelijk zonder te schuren en grondverf te verwerken,
geeft een mooie professionele uitstraling.
• Ademend, goede hechting, krasvast en nat afneembaar.
• Praktisch reukloos, sneldrogend, overschilderbaar na
30 minuten. Volledig belastbaar na 10 dagen.
• Bruikbaar op ondergronden zoals: hout, metaal, glas,
kunststof, stenen ondergrond etc. Mits goed ontvet.
• Goed oproeren! Eventueel verdunnen met water.
• Verwerken op kamertemperatuur.
• Zeer milieuvriendelijk, slechts 16 gr per liter VOS gehalte.
EU grenswaarde is 130 gr per liter.
Les couleurs de Mimi zit daar ver onder.
Tip: Bij gebruik van onbehandeld hout eerst Les couleurs de
Mimi ‘Vlekkeloos’ aanbrengen ivm met doorbloeden van de knoesten.
CéPé Producten zijn op elkaar afgestemd en leveren het beste
resultaat wanneer ze in combinatie met elkaar worden toegepast.

CéPé Producten De Groet 4 1738 DV Waarland
T. 0226 420 933 (tijdens kantooruren) • F. 0226 420 593
info@cepe-producten.nl • www.cepe-producten.nl

