
Beton 
Bescherming
Protective coatings van 
Wijzonol, dan zit het wel goed!



Wijzonol staat voor het beste 
schilderwerk. Oók als het om 
betonbescherming gaat. 

Vloeren, wanden, galerijen, balkons 
of trappen: Wijzonol heeft voor 
iedere toepassing en elke situatie 
een oplossing. Van functioneel tot 
esthetisch en van standaard tot 
maatwerk. Altijd even duurzaam en met 
een levensduur van minimaal 15 jaar.



Galerijen en balkons
Een coating voor een galerij- of balkonvloer moet in ieder geval waterdicht, slijtvast 

en voldoende anti-slip zijn. Ook onder winterse omstandigheden. Bij onderdelen die 

niet worden belopen, zoals de beschutte onderkant of de verticale delen van een 

balkon, wegen andere criteria zwaarder, zoals een minimale vuilaanhechting of goede 

reinigbaarheid. Voor al deze situaties heeft Wijzonol een geschikt coatingsysteem voor 

langdurige bescherming.

Balkonvloeren
buiten

Galerijvloeren anti-slip
buiten

Galerij / balkon vloeren
buiten / binnen

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzopox Vloercoating MP

• Wijzopox Vloercoating MP/AS

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzodur Vloercoating SF

• Kwartsiet 0,2 - 0,6

• Wijzodur Vloercoating MP

Toepasbaar systeem

• Wijzofast Primer

• Wijzofast Basecoat

• Kwartsiet 0,2 - 0,6

• Wijzofast Topcoat

Eigenschappen Eigenschappen Eigenschappen

kwaliteit ++++ kwaliteit ++++ kwaliteit ++++

aankleurbaar via KMS nee aankleurbaar via KMS nee aankleurbaar via KMS nee

anti-graffiti n.v.t. anti-graffiti n.v.t. anti-graffiti n.v.t.

buiten / binnen buiten buiten / binnen buiten buiten / binnen buiten / binnen

meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag ja

mechanisch bestendig zeer goed mechanisch bestendig zeer goed mechanisch bestendig zeer goed

geurarm nee geurarm nee geurarm nee

reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid goed* reinigbaarheid goed*

keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee

voor anhydrietvloer nee voor anhydrietvloer nee voor anhydrietvloer nee
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* door grof gestructureerd oppervlak



Trappen en bordessen
Net als bij galerijvloeren zijn slijtvastheid en anti-slip zwaarwegende criteria voor 

coatings op trappen en bordessen. De Wijzonol coatings voor binnentoepassing zijn 

vanzelfsprekend oplosmiddelvrij of waterverdunbaar, zowel de 1-component als de 

2-componenten coatings. Een anti-slip afwerking, speciale kleuren of extra snelle 

droging? Er zijn verschillende systemen die gericht inspelen op uiteenlopende situaties. 

Kies de oplossing die past bij de toepassing: een 2-componenten product waar nodig, 

een 1-component met een gunstige prijs/kwaliteitverhouding voor de onderdelen die 

minder worden belast.

Gladde afwerking wanden
buiten / binnen

Vloeren / wanden
binnen (keramische tegels en prefab beton)

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzodur Multicoat AQ Zijdeglans

• Wijzodur Multicoat AQ Zijdeglans

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Primer T

• Wijzopox Dekverf EWN

• Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS

Eigenschappen Eigenschappen

kwaliteit +++ kwaliteit +++

aankleurbaar via KMS ja aankleurbaar via KMS beperkt (grijstinten)

anti-graffiti n.v.t. anti-graffiti n.v.t.

buiten / binnen buiten / binnen buiten / binnen binnen

meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag nee

mechanisch bestendig goed mechanisch bestendig zeer goed

geurarm nee geurarm ja

reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid zeer goed

keramische ondergronden nee keramische ondergronden ja

voor anhydrietvloer nee voor anhydrietvloer nee

4 5

4

5
5



Parkeergarages (anti-graffiti)
Wijzonol coatings worden sinds jaar en dag toegepast op steenachtige, metalen en 

houten ondergronden die beschermd moeten worden tegen ongewenste bekladdingen. 

Deze 2-componenten anti-graffiti coatings hebben gunstige verwerkingseigenschappen. 

Zij zijn zowel geschikt voor kwast-, rol- als spuitapplicatie, waardoor ze makkelijk aan te 

brengen zijn op kleine en grote oppervlakken. Naast het beschermen tegen bekladdingen 

met spuitbusverf, deze hechten slecht, zijn de coatings zeer goed reinigbaar, sterk, stoot- 

en slijtvast. Voor muren, wanden en plafonds is het kleurgebruik divers, bijvoorbeeld om 

een donkere parkeergarage of keldergang met boxen op te vrolijken. Kleur en licht blijken 

bovendien ook een effectief hulpmiddel in de strijd tegen graffiti. Als Wijzonol hebben wij 

daarvoor een passende oplossing met onze 1- en 2-componentencoatings.

Wanden anti-graffiti
buiten / binnen dekkend

Wanden anti-graffiti
buiten / binnen transparant

Garage / bergingsvloeren
binnen

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat

• Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat

Toepasbaar systeem

• Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

• Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

• Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzopox Dekverf EWN

• Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS

Eigenschappen Eigenschappen Eigenschappen

kwaliteit ++++ kwaliteit ++++ kwaliteit +++

aankleurbaar via KMS nee aankleurbaar via KMS n.v.t. aankleurbaar via KMS beperkt (grijstinten)

anti-graffiti zeer goed anti-graffiti zeer goed anti-graffiti n.v.t.

buiten / binnen buiten / binnen buiten / binnen buiten / binnen buiten / binnen binnen

meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag nee

mechanisch bestendig zeer goed mechanisch bestendig zeer goed mechanisch bestendig zeer goed

geurarm nee geurarm nee geurarm ja

reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid zeer goed

keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee

voor anhydrietvloer n.v.t. voor anhydrietvloer n.v.t. voor anhydrietvloer ja
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Vloeren
Onze solide coatings voor steenachtige vloeren zijn sterk, slijtvast, voldoende stroef en 

goed reinigbaar. Soms gelden aanvullende eisen en moet de vloer ook vloeistofdicht 

zijn en bestand tegen chemicaliën. Zo zijn er geschikte afwerkingen voor vloeren in 

woonruimten, bergingen en garages. Voor vloeren valt de keuze doorgaans op een 

egaal gekleurde grijze RAL-kleur, maar ook vele andere kleuren zijn mogelijk, zelfs 

meerkleurig. Door de onbeperkte kleurmogelijkheden kan ieder gewenst resultaat 

bereikt worden met de 1- en 2-componentencoatings van Wijzonol.

Vloeren 
binnen

Vloeren
binnen

Decoratie vloeren
binnen

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat

• Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat

Toepasbaar systeem

• AQUA Vloercoat

• AQUA Vloercoat

• AQUA Blank

Toepasbaar systeem

• Wijzopox Impregneer EW

• Wijzopox Vloercoating SF

• Wijzo Chipsmelange

• Wijzodur Blank AQ Glans

• Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

Eigenschappen Eigenschappen Eigenschappen

kwaliteit ++++ kwaliteit ++ kwaliteit +++

aankleurbaar via KMS nee aankleurbaar via KMS ja aankleurbaar via KMS nee

anti-graffiti n.v.t. anti-graffiti n.v.t. anti-graffiti n.v.t.

buiten / binnen buiten / binnen buiten / binnen binnen buiten / binnen binnen

meerdere lagen per dag nee meerdere lagen per dag ja meerdere lagen per dag nee

mechanisch bestendig zeer goed mechanisch bestendig beperkt mechanisch bestendig zeer goed

geurarm nee geurarm ja geurarm nee

reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid zeer goed reinigbaarheid goed*

keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee keramische ondergronden nee

voor anhydrietvloer ja voor anhydrietvloer nee voor anhydrietvloer ja
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Wijzonol Bouwverven B.V. 
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl 2.
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Meer weten?
Raadpleeg het productinformatieblad van 
de coatings voor aanvullende info. De 
productinformatiebladen zijn te vinden op 
onze website

www.wijzonol.nl


