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ZWEMBADENVERF

Een exclusief merk van

Een zwembad is niet zomaar een ondergrond die met elk soort coating 

behandeld kan worden. Vakbekwaamheid, kennis en kunde zijn bij het 

onderhoud van een zwembad van essentieel belang. Met een technisch 

advies van Vistapaint worden zwembaden weer als nieuw.

DE WATERBESTENDIGE 
ZWEMBADVERF
Voor zwembaden, speel- en siervijvers

Indien een betegeld zwembad wordt voorzien van de Vista 2K 
Basecoat, dan dient u hier de Silaan Additief aan toe te voegen.
Deze Vista Silaan Additief zorgt er voor dat de Vista 2K 
Zwembad Basecoat een goede rechtstreekse hechting heeft 
op tegels en keramiek. 

Verpakking  100 ml

Polypropyleenkorrels zijn voor het verkrijgen van een mooie 
en fijne antisliplaag in en rondom zwembaden. Door de 
polypropyleenkorrels toe te voegen aan de Vista zwembad-
coatings maakt u de ondergrond anti-slip en daarmee veilig. 
Met deze korrels  worden glijpartijen in en rond het zwembad 
voorkomen.

Verpakking  55 gr - 62,5 gr - 175 gr - 250 gr - 625 gr  

VISTA SILAAN  
ADDITIEF

VISTA 2K ZWEMBAD SEALER 
KLEURLOOS

info@vistapaint.nl

www.vistapaint.nl 

www.vistapaint.be

Wie is VISTAPAINT

Een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in  

specialistische verf en plamuur. Sinds 2015 gevestigd  

in Nootdorp. Een bedrijf met professionals met focus 

voor kwaliteit, service en passie voor het bedrijf.  

Bij ons is de klant koning. Met ons brede assortiment  

aan specialistische verf, coatings, plamuren en muur- 

afwerkingen bieden wij oplossingen voor verschillende 

soorten ondergronden.

Advies op maat

Wij bieden onze klanten telefonisch of op locatie een op  

maat gemaakt advies voor alle verftechnische problemen.  

Wij vinden dat een project nooit stil mag komen te liggen, 

daarom leveren wij binnen 24 uur in de gehele Benelux.  

Voor 15.30 uur besteld is de volgende dag in huis.

Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar! 

Spiegelstraat 17

2631 RS Nootdorp

    +31(0)70 369 41 41

ANTISLIP POLYPROPYLEEN-
KORRELS

De Vista 2K Zwembad Sealer Kleurloos is een extra afwerking 
Over het bestaande 2K zwembadsysteem:  impregnatie –  
basecoat – topcoat. De Sealer geeft een extra duurzame afwerking 
voor zwembaden, vijvers, glijbanen, watertoestellen en andere 
waterpartijen.

Eigenschappen
 Extra lang kleurbehoud 
 Kleurloze afwerking
  Extra duurzame afwerking  
op bestaande coatings
  Twee-componenten alifatische  
polyurethaan lak
 Sterke chemische weerstand

Verpakking  4 kg

NIEUW



ZWEMBADVERF
Voor de professional 

www.vistapaint.nl  •  www.vistapaint.be   

Onze één-component en twee-componenten zwembad- 
systemen zijn ontwikkeld voor de professionele eindverbruiker. 
Voordat u de juiste zwembadverf besteld is het belangrijk om 
de huidige staat van het zwembad te bepalen. Bijvoorbeeld  
of het zwembad al eerder is behandeld en zo ja, met welk 
coatingsysteem dit toen is gedaan?

Vistapaint heeft jarenlange ervaring op het gebied van 
onderhoud aan zwembaden met diverse typen onder-
gronden. Neem contact op met één van onze adviseurs.  
Zij geven u een advies op maat over welk onderstaand 
systeem voor u van toepassing is:

De Vista 2K Zwembadcoatings zijn op basis van alifatische 
acrylaat polyurethaan. Hierdoor zijn ze goed bestand tegen 
water en ultraviolette stralen. Deze samenstelling maakt de 
coating flexibel en stevig, waardoor het een duurzame  
afwerking geeft. Het twee-componenten systeem is geschikt 
voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, 
speelvijvers en siervijvers.

Een exclusief merk van

Twee-componenten systeem 

De Vista 2K Zwembad Basecoat is bestand tegen constante 
waterbelasting, weersinvloeden en toepasbaar als grond-, 
hecht-  en roestwerende laag onder de Vista 2K Zwembad 
Topcoat. 

Eigenschappen
  Twee-componenten alifatische acrylaat polyurethaan
 Goede hechting
 Roestwerend, lood- en chromaatvrij
 Verkrijgbaar in vele RAL en NCS kleuren

Verpakking  1 ltr - 4 ltr - 10 ltr

Kleuren *1

S 0502-Y       S 2060-B     S 1050-B20G    S 2050-B80G     S 9000-N

 

Vista 2K Zwembadverf Topcoat is bestand tegen constante 
waterbelasting, weersinvloeden en tegen in de handel  
gebruikelijke zwembadreinigers (uitbleken pigment mogelijk). 
Vista 2K Zwembad Topcoat vormt geen voedingsbodem voor 
algen en is duurzaam door zijn elastische verffilm.

Eigenschappen
  Twee-componenten alifatische acrylaat polyurethaan
 Zeer snelle droging
 Elastisch en goed reinigbaar
 Verkrijgbaar in vele RAL en NCS kleuren

Verpakking  1 ltr - 4 ltr - 10 ltr

Kleuren *1

S 0502-Y       S 2060-B     S 1050-B20G    S 2050-B80G    S 9000-N

VISTA 2K ZWEMBAD BASECOAT 

VISTA 2K ZWEMBAD TOPCOAT

STAP 1: Vista 2K Impregnatie*2 

STAP 2:  Vista 2K Zwembad Basecoat

STAP 3:   Vista 2K Zwembad Topcoat

STAP 4:   Vista 2K Zwembad  
Sealer Kleurloos

*2  Alleen aanbrengen bij onbehandelde ondergronden.

Één-component systeem

Vista Zwembadverf is een chloorrubberverf geschikt  
voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, 
speelvijvers en siervijvers. Vista Zwembadverf is in één  
laag of meerdere lagen aan te brengen, is waterbestendig, 
zeer weervast, makkelijk verwerkbaar en in diverse kleuren  
verkrijgbaar.  

Eigenschappen
 Zeer waterbestendig
 UV-bestendig
 Eenvoudig te verwerken

Verpakking  0,75 ltr - 2,5 ltr - 10 ltr

Kleuren *1

S 0502-Y       S 2060-B     S 1050-B20G    S 2050-B80G     S 9000-N

VISTA ZWEMBADVERF 
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erSOORT  
ONDERGROND 

Beton  
(onbehandeld)

Polyester  
(onbehandeld)

Beton behandeld met  
chloorrubberverf

Beton behandeld  
met 2K Zwembadverf

Betegelt zwembad  
(onbehandeld) 

Vista 2K Impregnatie is een twee-componenten polyurethaan 
impregnatielaag op basis van hydroxyacrylaten en alifatisch 
polyisocynaten voor o.a. onbehandeld beton. De Impregnatie  
is alkalibestendig en penetreert diep in de ondergrond. 

Eigenschappen
 Stofbindend
 Penetreert diep in de ondergrond
 Waterafstotend

Verpakking 4 ltr

VISTA 2K IMPREGNATIE

 *1 Printkleuren kunnen afwijken van originele kleuren en betreffen ca. kleuren. *1 Printkleuren kunnen afwijken van originele kleuren en betreffen ca. kleuren.

 *Met 1,5% Silaan additief aanbrengen

 *

ADVIES OP MAAT
Met onze jarenlange ervaring  
op het gebied van onderhoud  
aan onder andere zwembaden  
bieden wij op maat gemaakte  
adviezen voor al uw verftech- 
nische problemen. Dit doen  
wij telefonisch of op locatie.  
Op basis van alle benodigde  
specificaties geven wij een  
technisch advies. 

Wilt u meer weten?  
Neem contact op met onze 
collega’s van de afdeling 
Applicatie en Techniek  
     +31 (0)70 369 41 41 

2 K  -  SY ST E E M1 K

33
3 3 3
3

3

3 33 33
333


