Altijd een geslaagde finish

[ Sterk in kleurrijk werk ]

Vakmanschap sinds 1878
Al ruim 140 jaar specialist in
de productie en
ontwikkeling van industriële
lakken.

Betrouwbare kwaliteit
Bij Korthals bent u
verzekerd van
kwaliteitslakken.

Pro-Color mengsysteem
Stel de perfecte kleur
samen met ons unieke
Pro-Color mengsysteem.
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Korthals Lakfabriek
Altijd een geslaagde finish!
Korthals – ook wel Lakfabriek Korthals B.V. – kent een kleurrijk bestaan. Al sinds 1878
neemt Korthals een bijzondere plaats in de verfwereld in. Het leveringsprogramma
industriële lakken is buitengewoon veelzijdig.
De onderneming is wereldwijd een belangrijke speler in de markt voor specials, zoals
hittebestendige lakken en temperatuuromslagverven. Daarnaast levert Korthals veel
van zijn producten in speciale effecten, zoals korrelstructuur, hamerslageffect en
metallic effect. Vanuit de (hoofd)vestiging in IJmuiden levert Korthals aan bedrijven
over de hele wereld.

Voor elke toepassing heeft Korthals de juiste verf en het
juiste verfsysteem beschikbaar

[ Onze specials ]
Korthals heeft diverse specials ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen.

Hittebestendige lakken

Temperatuuromslagverven

Lak met een hittebestendigheid tot
600°C. Biedt optimale bescherming
voor onder meer ovens, reactoren en
pijpleidingen.

Deze verf verandert van kleur zodra een
bepaalde temperatuur wordt
overschreden. Zo levert Korthals een
bijdrage aan de veiligheid van industriële
en petrochemische installaties.

Meer informatie >

Meer informatie >

Anti-graffiti coating

Effectlakken

Deze coating voorkomt dat graffiti zich
aan metaal, beton en steenachtige
ondergronden kan hechten. Zo wordt
het vele malen eenvoudiger om de
vervuilde ondergrond te reinigen.

Creëer een bijzonder eindresultaat door
een speciaal effect aan uw object te
geven. Onze effectlakken hebben
daarnaast ook een beschermende
functie.

Meer informatie >

Meer informatie >

[ Elke lak zijn unieke eigenschap ]
Op basis van de door u gewenste eigenschappen stellen we het ideale laksysteem
voor u samen. U kunt erop vertrouwen dat onze lakken volledig voldoen aan uw
gebruikswensen en -omstandigheden. Indien gewenst komen we bij u langs om de
situatie ter plekke te inventariseren en een advies op maat te geven. Onze lakken zijn
leverbaar in een combinatie van onderstaande eigenschappen:
Goede hechting
Uitstekende hechting op
diverse oppervlakken

Optimale resistentie
Bescherming tegen talloze
externe invloeden

Verschillende basis
Op waterbasis of
oplosmiddelhoudend

Glansgraad
Bepaal zelf uw glansgraad;
van mat tot hoogglans

Vloeistofdicht
Hier komt geen druppel
doorheen

Binnen en buiten
Lakken geschikt voor
binnen- en buitengebruik

Applicatie
Geschikt voor kwasten of
gebruik van verfspuit

Hittebestendig
Tot 600°C – ook bij grote
temperatuurschommelingen

Speciaal effect
Effect met hamerslag, korrelstructuur en metallic look

Decoratief
Naast bescherming ook
esthetische verfraaiing

Temperatuurindicatie
Waarschuwende werking bij
dreigend gevaar

Chemisch resistent
Bescherming tegen een
agressieve atmosfeer

[ Verkrijgbaar in meerdere kleuren ]

De lakken van Korthals zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Dankzij ons
unieke Pro-Color mengsysteem bent u gegarandeerd van de perfecte kleur!

