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• dakcoatings op waterbasis
• voor alle daktypen
• goedkoper en veiliger dan bitumen
• Eenvoudig schoorstenen, randen e.d. afwerken
• naadloze oplossing
• snel waterdicht en overschilderbaar



• Bespaar op airco kosten door weerkaatsing 
   van zonlicht
• Tot 6% lagere energierekening*
• Ideaal voor kantoorgebouwen

MAAK DAKEN KOELER
BESPAART UW KLANTEN GELD
Witte coating reflecteert zonlicht

*Beste besparing bij witte coatings

schilders aan de 

slag met dakcoating

de crisis in de bouw- en schil-

dersbranche is langduriger 

dan verwacht en het einde 

is voorlopig nog niet in zicht. 

ook de marges staan onder 

druk. daarom zijn schilders op 

zoek naar nieuwe omzetmoge-

lijkheden. nieuwe kansen 

zijn er nog steeds, zelfs in 

de huidige markt! gun uzelf 

nieuwe mogelijkheden, en ga 

bijvoorbeeld aan de slag met 

dakcoatings.

 

GOEDKOPER EN 

VEILIGER DAN 

BITUMEN!
 
voor veel schilders nog een 

onontdekte afzetmarkt. de 

dacfill® systemen van 

Rust-oleum zijn daarvoor 

ideaal; eenvoudig, snel en - 

belangrijk voor uw klanten - 

goedkoper en veiliger dan 

bitumen!

dakrenovatie niet enkel voorbehouden aan 

gespecialiseerde bedrijvenNIEUWS
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Meer info? ☎ 0165 59 36 36 

Leer alles over 
dakcoatings in 1 dag!

  ONDERWERPEN
•	 Analyse daktype
•	 Oppervlakte-gebreken herkennen
•	 Leer over reiniging en reparatie
•	 Applicatietips
•	 Praktijkdemonstraties

vlies uitrollen dacfill® HZ aanbrengen vlies afknippen

ZEER EENVOUDIG IN 
GEBRUIK!
Met vlies voor extra stevigheid

Jarenlange bescherming in 
een paar stappen...



WWW.RUSt-OLEUM.EU

Rust-Oleum® is de expert in dakrenovatie.
Enkele projecten gerealiseerd met onze dakcoatings: 

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief: 
www.rust-oleum.eu/nieuwsbrief
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           Bel voor gratis advies:☎ 0165 - 593 636  

Rust-oleum netherlands B.v.
Postbus 138 
4700 AC Roosendaal 
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636 
F:  +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu 

Rust-oleum uk Ltd.
PO Box 261,
Chester Le Street, DH3 9EH
Groot-Britannië
T: +44 (0)2476 717 329 
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-oleum France s.a.s.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039 
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex 
Frankrijk
T: +33 (0) 130 40 00 44 
F: +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

n.v. Martin Mathys s.a. 
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
België
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201 
info@rust-oleum.eu
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