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Graco is wereldleider op het gebied van 

materiaalbehandelingssystemen en 

-componenten. Sinds de oprichting in 

1926 brengt het bedrijf producten op 

de markt voor het verplaatsen, meten, 

doseren en aanbrengen van een breed 

scala vloeistoffen en viskeuze materialen. 

Graco heeft zijn succes te danken aan 

zijn niet-aflatend streven naar technische 

uitmuntendheid en de uitstekende kwaliteit 

van zijn productieproces en klantenservice. 

Het bedrijf werkt uitsluitend met erkende 

dealers samen om apparatuur te voorzien 

voor verfspuiten, beschermende coatings, 

verfcirculatie, smering, het doseren 

van kleef- of dichtmiddelen en zware 

toepassingen. 
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A
ls professional weet u dat verf wonderen doet. Of het nu om een waterpretpark, 
wegdek of stokoud busje gaat: allemaal zien ze er op hun best uit met een feil-
loos aangebrachte laag verf. Nog wonderbaarlijker wordt het natuurlijk als ook 
het schilderen zelf vlot vooruitgaat. In dit nieuwe magazine ontdekt u daarom 

de projecten waarbij Graco-oplossingen het verschil maakten, zowel op vlak van afwer-
kingskwaliteit als snelheid.  
 
Ook dit magazine kreeg een nieuwe verflaag. Net als de website Contractor Club, waar 
een nieuwe structuur ervoor zorgt dat u makkelijker alle online tips, video’s en nieuws 
terugvindt. Bovendien hebben we de site aangevuld met heel wat nieuwe info over 
onze oplossingen. Breng www.contractorclub.com dus zeker een bezoekje.

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager

In dit magazine ontdekt u de  
projecten waarbij Graco-oplossingen  

het verschil maakten.

EEN VERSE VERFLAAG VOOR  
DIT GRACO CONTRACTOR MAG  
EN DE CONTRACTOR CLUB

Dit magazine heeft ook een digitaal laagje
Hou uw smartphone of tablet bij de hand, want dit nummer van het Graco Contractor 
Mag is interactief. Elke pagina met het Layar-icoon kunt u scannen. Zo krijgt u extra 
info. Test het meteen uit: scan deze pagina en u zult het magazine kunnen downloaden, 
doorsturen of erover tweeten.

Download de gratis  
Layar-app in de App  
Store of via Google Play

Scan de  
pagina met  
het Layar-icoontje

Ontdek de  
interactieve  
info



04 INSIDE GRACO

ONTDEK DE VERNIEUWDE 
CONTRACTOR CLUB

Onze website geeft u nog meer handige tips en tricks 

De nieuwe Contractor Club al 

gezien? U vindt er vanaf nu nog 

meer info om uw Graco-machine 

optimaal te gebruiken. We lichten de 

belangrijkste features even toe.

Lid worden
Registreer uw Graco-machine en word 
gratis Contractor Club-lid. U ontvangt 
een handige systainer met Graco- 
goodies, geniet exclusieve promoties en 
krijgt de laatste nieuwtjes in de bus.

Home
De nieuwe structuur van de home-
pagina gidst u nog sneller door de site. 

Q&A
Alle antwoorden op vragen rond airless 
sprayen, spuittips, problemen oplossen 
en garantie krijgt u in deze sectie. 

Nieuws
Abonneer u op onze e-newsletter en 
het vernieuwde Graco Contractor Mag. 
Nog even door een vorig magazine  
bladeren? Dat kan in het online archief.
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OVERTUIG UZELF  
TIJDENS DE SOLUTIONS 
TOUR 2015
Bekijkt en test u onze nieuwste toestellen en oplossingen 

toch graag eens in levende lijve? Bezoek dan onze truck 

tijdens de Solutions Tour.

Naar goede gewoonte rijdt onze volledig uitgeruste truck 

van april tot oktober heel Europa rond en houdt hij halt 

in verschillende landen en steden. Ver hoeft u dus niet te 

reizen, want wij komen zelf naar u toe. 

Wat u allemaal in de truck ontdekt?  
• de nieuwste producten en accessoires  

én de kans om ze uit te testen

• tips van onze experts om nog efficiënter te werken

• hoe makkelijk en kostenbesparend airless verven is

Wanneer zijn we bij u in de buurt?
• April – Mei: Frankrijk 

• Juni – Juli: Polen, Tsjechië en Hongarije 

• Augustus – Oktober: Duitsland en Oostenrijk

Surf snel naar  
www.contractorclub.com en word lid!

Ga voor de precieze data en locaties  
naar www.contractorclub.com of scan  
de pagina hiernaast met Layar

TOUR 2015

Eenvoudig besparen
Met deze online calculator komt 
u heel eenvoudig te weten hoe-
veel u kunt besparen door airless 
te verven in plaats van manueel. 

De ideale sprayer 
In drie stappen vindt u het toestel 
dat aan uw wensen voldoet.  
Inclusief foto’s, details en verkoop-
adressen. Smartphone of tablet? 
Met de gratis Graco App gaat  
het net zo makkelijk!

Video’s
Kijk in onze videorubriek hoe 
anderen aan de slag gaan met 
Graco-toestellen. Of navigeer 
eenvoudig door de training- en 
applicatiefilmpjes.

Uw project
Hebt u zelf een interessant project? 
Stuur het hier in en maak kans op 
een EasyMax WP II.
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Brit John Pinkerton en zijn team toveren met verf voor tv- en 

filmdecors. Van hout maken ze marmeren paleizen en roestige 

machines. Piepschuim blokken transformeren ze in eeuwenoude 

graftombes. En dat allemaal binnen de strakke deadlines van de 

filmwereld. Daar moet Graco voor iets tussenzitten…

OP DE FILMSET 
MET GRACO   

Decors krijgen sneller kleur door airless spraytechniek 

H
et lijstje producties waar-
voor John’s gespeciali-
seerde schildersbedrijf 
A Fine Line Art in zijn 

10-jarige bestaan opgetrommeld 
werd, kan gerust indrukwekkend 
genoemd worden. Onder meer de 
decors van Casino Royale, The 
Dark Knight Rises, Sherlock en 
Dr. Who kwamen tot leven dankzij 
John en zijn collega’s.  

Iconisch ruimteschip
Het meest memorabele project? 
Daar moet John niet lang over  
nadenken. “Het iconische tijdrei-
zende ruimteschip TARDIS uit de 
BBC-reeks Dr. Who. De buitenkant 
lijkt op een blauwe telefooncel, de 
binnenkant is ettelijke keren groter. 
De ontwerper had daarvoor een 
soort blauw marmer-effect voor 
ogen. Een enorm project om op 
tijd af te krijgen.”

John Pinkerton en zijn team beschilderen volledige dorpen, nagebouwd in enorme hangars.

A FINE LINE ART
Wat?  Schilderen van decors voor film en televisie

Waar?  South Wales (UK), actief over heel de wereld

Team?  1 à 15 medewerkers, afhankelijk van het project

Leiding?  John Pinkerton

Meer info en realisaties op www.afinelineart.com

ID

EN … ACTIE!
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JOHN PINKERTON, MANAGING DIRECTOR A FINE LINE ART

Mijn eerste unit heeft me in  
al die jaren nog nooit teleurgesteld.

Onmogelijk zonder Graco
Het is duidelijk: voor het soort 
klussen waarvoor A Fine Line Art 
wordt gevraagd, kom je er niet met 
kwast en borstel. John: “Onlangs 
werkten we voor Atlantis, een 
fictiereeks geïnspireerd door de 
Griekse mythologie. De opnames 
vonden plaats in drie gigantische 
loodsen, elk ter grootte van een 
vliegtuighangar. Alles was nage-
bouwd, van marmeren tempels 
over hele straten, paleizen, ker-
kers tot enorme rotswanden. Een 
opdracht die onmogelijk geweest 
zou zijn zonder onze twee airless 
Graco-toestellen.”

Betrouwbaar materiaal
En die machines apprecieert John 
om verschillende redenen. “De 
eerste unit, een ProStep™ (de 
voorganger van de 390 Classic, 
red.), kocht ik jaren geleden en die 

heeft mij nog nooit teleurgesteld. 
Kijk, betrouwbaar materiaal is erg 
belangrijk in de filmwereld. Je wilt 
er echt geen defecten en vertra-
gingen oplopen. Bovendien is het 
toestel vrij makkelijk te manoeu-
vreren en doet de eerste verflagen 
er in een mum van tijd opstaan.”  

Ook voor afwerkingslagen
Voor John beperkt airless verven 
zich trouwens niet tot de eerste 
basislagen. “Ik vind nog steeds 
nieuwe manieren om airless toe-
stellen ook voor fijnere afwerking-
slagen in te zetten. Veel van wat 
ik doe heeft te maken met het 
aanbrengen van meerdere lagen 
pleister en verf, om zo de indruk te 
geven dat iets heel erg oud is.”  n

390 CLASSIC™ 
INNOVATIEVE GRACO-TECHNOLOGIE IN KLEIN FORMAAT  
EN OPVOLGER VAN JOHN PINKERTONS PROSTEP

• gemakkelijk rond te dragen op de werf

• directe aanzuiging met handige draaiende inlaat

• verchroomd en met metaal gelast onderstel

• spuit de meeste binnenverfsoorten perfect

• ideaal voor renovaties en kleinere jobs

Vers in de verf: het tijdreizende ruimteschip TARDIS uit Dr. Who.

Marmer nabootsen is geen probleem voor A Fine Line Art.
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SCOREN MET  
GRAFISCH LIJNENSPEL 

VOOR DE FANS

Sportstadion herleeft dankzij LineLazer™ 

In de Nederlandse stad Sittard kunnen 

sportievelingen hun hart ophalen in sportpark 

Sportzone Limburg. En dat gebeurt in stijl, 

want onlangs werden de straten er voorzien 

van unieke, decoratieve lijnen.

H
et idee van de lijnen komt 
van Maurer United Archi-
tects uit Maastricht, dat zich 
liet inspireren door sport-

veldlijnen. Vertaald naar de straten 
rondom het voetbalstadion gaat 
het om zwarte en witte strepen van 

102 centimeter breed. Die breedte is 
dan weer afgeleid van de hart-op-
hart-afstand tussen de lijnen bij run-
ning tracks in sportstadions. Door 
het spel met lijnen ontstaan er enor-
me schaakborden, sierlijke bochten 
en verrassende perspectieven.

De LineLazer had geen moeite met de stroeve verf 
voor de markeringen rond het sportstadion.

FRANK OFFERMANS, BEDRIJFSLEIDER ARNOLD MAASSEN GROEP

De lijnen geven het sportpark Sportzone Limburg extra cachet.
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SCOREN MET  
GRAFISCH LIJNENSPEL 

Eerst worden de banen met tape afgeplakt. De strakke lijnen zorgen voor unieke perspectieven.

LineLazer IV 250SPS en 5900
De lijnen werden in oktober 2014 
aangebracht door Arnold Maas-
sen Groep uit Maastricht, in sa-
menwerking met verfleverancier 
Coateq uit Haarlem. We vroegen 
Frank Offermans, zaakvoerder van 
Arnold Maassen, om de methode 
toe te lichten. Frank: “We gebruik-
ten de LineLazer IV 250SPS en 
LineLazer IV 5900 om de lijnen te 
trekken. Dat zijn beide erg com-
pacte en betrouwbare machines, 
ideaal voor dit soort klussen”.

Nederlandse verfprimeur
Ook de gebruikte verf bleek een 
Nederlandse primeur. “Het ging 
om een nieuwe verf, ingestrooid 
met glasparels”, vertelt Frank. 
“Voor elke vierkante meter werd 
een kilo verf gebruikt, waarin pa-
rels zijn gestrooid die twee keer 
harder reflecteren dan normaal. 
De verf was wat stroever dan ge-
woonlijk, maar dat was voor de 
LineLazers geen enkel probleem. 
Echt waar, ik zou de toestellen 
aan iedereen aanraden.” n

ARNOLD MAASSEN GROEP

Wat?  Wegmarkeringen, geleiderails, wegen- en waterbouwmaterialen,  

 geokunststoffen, transport

Waar?  Maastricht (Nederland)

Team?  Ongeveer 45 medewerkers

Leiding?  Frank Offermans

Alle info over de groep op www.arnoldmaassen.com

LINELAZER IV 250SPS   
KRACHTIG, ZELFAANGEDREVEN 

MARKERINGSAPPARAAT  

• klaart de klus in de helft  
van de tijd aan 16 km/u

• comfortabele plek om op te  
staan tijdens het rijden

• geschikt voor grotere spuittips  
en dus grotere projecten 

• eenvoudige machinebesturing,  
gewoon met twee handen 

• gemakkelijk programmeerbare 
computer voor streeplijnen

• uitbouwbaar met glasparelsysteem 
onder druk

Meer info op  
www.gracostriping.com

ID



10 SCHILDERKUNST

MUURKUNST BEGINT BIJ GRACO

FABIO CARIDI, MEDE-EIGENAAR SCHILDERSBEDRIJF EN -WINKEL CARIDI (NAPELS)

De grondlaag voor onze graffiti-tekening  
was snel gezet met de Mark IV Standard.

MARK IVTM STANDARD 
ONTWORPEN OM TIJD EN GELD 

TE BESPAREN

• Advantage Drive-besturingssys-
teem met levenslange garantie

• Endurance-pomp voor minder 
stilstandtijd tijdens de klus

• SmartControl 3.0-drukregeling 
voor gelijkmatig spuitpatroon

De gevel van Caridi wordt, na het schilderen van de grondlaag, bewerkt door een graffitikunstenaar.

Caridi-broers verfraaien hun winkelgevel

L
ege buitenmuren lenen zich uitste-
kend tot reusachtige kunstwerken. 
Maar om die goed tot hun recht te 
laten komen, is een degelijke grond-

laag van cruciaal belang. In de Italiaanse 
stad Napels spreken we met twee erva-
ringsdeskundigen op dat vlak: de broers Fa-
bio en Mirko Caridi, eigenaars van schilders-
bedrijf en -winkel Caridi. “Onlangs wilden we 
de buitenkant van onze zaak opsmukken 
met een graffiti-tekening”, legt Fabio Caridi 
uit. “Voor een perfect resultaat hadden we 
natuurlijk een schone lei nodig. Met onze 
eigen Mark IV Standard was de grondlaag 
in een mum van tijd gezet en kon de artiest 
snel aan de slag.”

Gebruiksvriendelijke Mark IV
Ook voor andere projecten vertrouwen de 
Caridi-broers op hun Mark IV Standard. Fa-
bio: “Onze medewerkers vinden het net als 
wij een erg comfortabel en gebruiksvrien-
delijk toestel, zowel voor klussen binnens-
huis als buitenshuis. In no time krijg je een 
piekfijn resultaat, wat onze klanten uiteraard 
weten te appreciëren.” n

Bekijk het straffe filmpje van Caridi op  
www.contractorclub.com of scan pagina 14 
met Layar
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MUURKUNST BEGINT BIJ GRACO

STEFANO DIBELLO, DISTRICT MANAGER BIJ GRACO (MILAAN)

Met de ST MAX II 595 was de klus  
van 400 m2 in enkele uren geklaard.

ST MAXTM II 595 HI-BOY 
GROTE GRACO-TECHNOLOGIE  

IN MINIFORMAAT

• zuigt comfortabel onverdunde verf 
aan uit verfemmers tot 30 liter 

• TiltBack™-ontwerp maakt  
wisselen van verfemmer snel  
en gemakkelijk

• ideaal voor kleine residentiële  
en commerciële projecten

De spoorwegtunnel wordt eerst voorbereid met de ST Max 595. Vervolgens kunnen de studenten aan de slag.

Uniek schoolproject op tunnelmuur

I
n Sesto San Giovanni, een voorstad van 
Milaan, horen we professor Bottoli uit 
over een ander, apart project. “De spoor-
wegtunnel in onze stad was door de jaren 

heen volgekrabbeld met niet allemaal even 
mooie graffiti en tags”, vertelt hij. “De stad 
heeft daarom een wedstrijd georganiseerd 
in samenwerking met onze lokale kunst-
school. Aan de studenten werd gevraagd 
voorstellen te doen voor een nieuwe teke-
ning. Het team met het winnende voorstel 
mocht dat uitwerken in de tunnel.”

Grondlaag met ST MAX II 595
Voor de winnaars zich konden uitleven in  
de tunnel, moest de oude graffiti natuurlijk 
weggewerkt worden. Stefano DiBello, Dis-
trict Manager bij Graco, volgde het project 
van nabij: “Bovendien vroeg de burgemees-
ter ook om de in- en uitgangen van de tun-
nel op te frissen met rode en groene verf. 
In totaal ging het toch om zo’n 400 vierkan-
te meter. Niet zo’n gigantische klus, maar 
met kwast en roller zou het toch eeuwen 
geduurd hebben. Met de ST MAX II 595 
daarentegen was die klus in enkele uren ge-
klaard. Leuk voor de studenten, die stonden 
te popelen om aan hun muurschildering te 
beginnen.” n
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AIRLESS AAN DE  
SLAG IN WATERPARK

Xavier Molina en zijn 6-koppige team zijn gespecialiseerd in het schilderen 

van water- en pretparken, dolfinaria en industriële vloeren. Ofwel: enorme 

oppervlaktes die tegen een stootje moeten kunnen.

V
oor het schilderen van al die onder-
gronden heeft Xavier een uitgebreid 
airless machinepark. “In een zwem-
bad gebruik je bijvoorbeeld een dik-

ke elastische verf”, legt Xavier uit. “Zelfs dat 
kan perfect airless gespoten worden. Onze 
Mark Max VII™ vernevelt moeiteloos dikke 
vloeistoffen met een slang van wel 30 meter 
lang en dat zonder drukverlies. Het is een 
echt beest: ongelofelijk krachtig en snel.”

Epoxyhars spuiten
Voor vloeren gebruikt Xavier een andere kan-
jer van Graco: “Op dit moment zijn we bezig 
met de vloer van een groot bedrijf waarop we 
epoxyhars spuiten. De verschillende harslagen 
laten zich snel en gecontroleerd aanbrengen 
met onze UltraMax™ II 695 ProContractor. 

Dankzij de juiste spraytips en drukregeling 
hebben we amper overspray.”

Straffe anekdote
Over één van zijn machines heeft Xavier 
trouwens een straffe anekdote: “Vorig jaar 
kochten we een GrindLazer™ om de oude 
verflagen in een waterpark in Palma de Mal-
lorca te verwijderen. We lieten die ter plekke 
leveren, maar omwille van transport en dou-
ane liep de levering enkele dagen vertraging 
op.” Xavier dacht er al aan om de bestelling 
te cancelen. “Goed dat ik dat niet gedaan 
heb! Toen we het toestel eindelijk in handen 
kregen, wisten we meteen: wát een succes. 
Nog nooit hadden we een unit gezien die zo 
snel werkte. De vertraging door de late leve-
ring werd zo ruimschoots goed gemaakt!” n

WIE IS XAVIER MOLINA?

• general en technical manager van 

schildersbedrijf ‘Xavier Molina  

Pintors’ in Barcelona

• begon 17 jaar geleden,  

stelt intussen 6 mensen te werk 

• gespecialiseerd in zwembaden, 

pretparken, dolfinaria, …

ID

De Mark Max VII is een echt beest: ongelofelijk krachtig en snel.
XAVIER MOLINA, ZAAKVOERDER VAN XAVIER MOLINA PINTORS

Xavier en zijn team toveren een waterpark om in een kleurrijk zwemparadijs. Scan deze pagina met Layar en ontdek meer beelden.

WATERPRET
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ALGEN  
NIET BESTAND 
TEGEN AIRLESS

WIE IS XAVIER GARRIGA?

• eigenaar van ‘X-Marine’  

in Barcelona

• repareert, onderhoudt  

en vervoert boten

• verft jaarlijks zo’n 25 boten  

met Graco

ID

Een schone scheepsromp ziet er onder het wateroppervlak soms heel wat 

minder netjes uit. Xavier Garriga weet er alles van: hij voorkomt dat algen, 

mosselen en zeepokken zich vasthechten.

M
ijn bedrijf X-Marine is gespecia-
liseerd in reparaties, onderhoud 
en vervoer van boten”, legt 
Garriga uit. “Om te zorgen dat 

organismen zich niet gaan vastzetten en 
roest veroorzaken, behandel ik de vaartui-
gen van mijn klanten met epoxy-primer en 
antifouling.”  

Van lucht naar airless
Garriga zit al 13 jaar in het vak, maar 
werkt nog maar 4 jaar met Graco. “Ik  
ben begonnen met een EasyMax™ FF 
voor retouches en kleine jobs. Tegen-
woordig spuit ik primer en antifouling met 
een FinishPro II 395.” Voordien deed Gar-
riga alles volgens de aerografie-techniek. 
“De overstap van verven op basis van 

lucht naar airless verven was fenomenaal.  
Een echte vooruitgang op vlak van  
snelheid en precisie.”

Graag ook een GForce™ II
Of er nog andere Graco-toestellen  
op zijn verlanglijstje staan? “Jazeker.  
Mijn huidige hogedrukreiniger is aan  
vervanging toe en ik wil graag een  
GForce II kopen. Dat lijkt me een erg  
betrouwbaar en krachtig ding.” n

De overstap van verven op lucht naar airless verven was fenomenaal.
XAVIER GARRIGA, EIGENAAR VAN X-MARINE

Als Xavier Garriga een boot onder handen  
pakt, dan gaat het vooruit. Scan pagina 14  
met Layar om de video te bekijken.

Deze boot lijkt als nieuw dankzij het werk van Xavier Garriga.

ZEEVAART
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The Paint Project

RACEN IN HET ROOD
2500 km afleggen in een auto uit het voormalige 
Oostblok. Dat is de essentie van Złombol, een 
extreme race met startpunt in Polen waarvan de 
inkomsten naar liefdadigheidsprojecten gaan.  
Dit busje kreeg alvast een prachtige rode kleur 
met het krachtige instaptoestel ST Max™ 395.

In de kijker

DUTYMAXTM EH 300  
PROCONTRACTOR
De DutyMax kent u als een krachtig hydraulisch spuittoestel met benzine-  
of elektromotor om verf, industriële coatings en voorgemengd pleister 
aan te brengen. Naast de Standard-reeks, kunt u sinds kort ook voor de 
ProContractor-versie kiezen. Andreas Clauß van Malermeister Clauß GmbH 
ging met de DutyMaxTM EH 300 ProContractor aan de slag en  
was meteen overtuigd.

Acrobatentoeren bij schildersbedrijf Caridi

Verven met de wind in de zeilen

WERK UW PROJECTEN VLOTTER EN EFFICIËNTER AF  
DANKZIJ DE NIEUWE PROCONTRACTOR-FEATURES 

• ProConnect voor een snelle pompvervanging op de werkplek zonder gereedschap
• MaxLife voor een maximale duurzaamheid en performantie van de pomp
• QuikReel om slangen tot 60 m snel op- en af te winden
• Crush Proof Rock Catcher om uw om uw inlaatfilter te beschermen

“Zeer krachtig, 
gebruiksvriendelijk  
apparaat! Ideaal bij grote 
bouwprojecten, dankzij  
zijn grote reikwijdte.”
ANDREAS CLAUSS,  
MALERMEISTER CLAUSS GMBH

SCAN EN KIJK 
De pagina’s met een Layar-icoontje kunt u 

scannen. Scan deze pagina om de video’s van 

twee projecten uit dit magazine te bekijken 

en om toegang te krijgen tot alle video’s op de 

Contractor Club.
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Succesverhalen

ZIJ STUURDEN HUN VERHAAL IN 
EN WONNEN EEN EASYMAXTM WP II BEZORG ONS ÚW  

VERHAAL EN WIN OOK 
EEN EASYMAXTM WP II*

Wilt u net als Phill Godfrey, Eugenijus 

Minkevic en Alfred Klopman (zie pagina 

hiernaast) een EasyMaxTM WP II winnen? 

Stuur ons uw project door en wie weet valt 

u ook in de prijzen.

EasyMaxTM WP II: het snoerloze airless 

toestel dat in uw handpalm past

• binnen enkele seconden klaar om verf 

op waterbasis te spuiten

• perfecte afwerkingskwaliteit zonder 

verdunning van de verf

• Tilt-N-Spray verfbeker van 1 liter voor 

snelle klussen tot 50 m2

*Wedstrijdreglement op www.contractorclub.com

Deel uw ervaring op   
www.contractorclub.com  

Een klant wilde zijn op maat gemaakte kasten 
uit mdf graag professioneel laten schilderen. 
Na het opschuren bracht ik de primer aan met 
de EasyMax WP II. Nog eens schuren, vervol-
gens twee verflagen, schuren en twee glossla-
gen. Resultaat: een zeer slijtvaste afwerking.

Onlangs moesten we de gevel van een over-
heidsgebouw afwerken met structuurpleister. 
Aanvankelijk wilde mijn opdrachtgevers dat 
handmatig doen, wat voor 750 m2 toch zo’n 
1400 uur zou duren. Ik stelde voor om de 
T-Max te gebruiken. Met succes, want de klus 
was in 450 uur geklaard.

Ik werd gevraagd om al het houtwerk in een 
gerenoveerde, 100 jaar oude boerderij een 
lichtere kleur te geven. Het ging om paneel-
deuren, kozijnen met aftimmeringen, ramen 
met kruisroedes en een boekenkast met oude 
schuifdeuren en panelen. Allemaal waren ze 
nog voorzien van een bruine laklaag waarmee 
ze indertijd behandeld waren. Met de Finish-
Pro™ II 595 leverde ik 2 à 3 weken sneller dan 
normaal een perfect resultaat af.

De kasten kregen een  
zeer slijtvaste afwerking.
PHILL GODFREY, PAINTING & DECORATING SERVICES (UK)

Die gevel was klaar in  
450 in plaats van 1400 uur.
EUGENIJUS MINKEVIC, SKANDINAVISK SIGNATUR AS (NO)

Perfect geschilderd houtwerk  
in gerenoveerde boerderij.
ALFRED KLOPMAN,  
KLOPMAN SCHILDERS- & ONDERHOUDSBEDRIJF (NL)
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