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Onze Producten
Inno Coatings is uw specialist in innovatieve coating producten en staat garant voor hoge kwaliteit in 
dekkende- en transparante coatings die voor een duurzame bescherming zorgen.

Inno Coatings heeft een van de best verkochte gespecialiseerde coatings-lijnen van Nederland.  
En daar zijn we trots op. Als fabrikant hebben we meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van  
coatings voor consumenten, professionals of industriële toepassingen. We streven naar kwaliteit,  
eenvoud, inspiratie en milieubewustzijn. 

In de loop der jaren hebben we onze producten zo doorontwikkeld ter bescherming vele soorten  
ondergronden en oppervlakken.

Onze coating producten zijn van Nederlandse bodem en worden uitgebreid getest op onder meer  
duurzaamheid, kras- en slijtvastigheid voor ze op de markt worden gebracht. Bovendien zijn al onze  
producten watergedragen en daardoor nagenoeg reukloos en zeer makkelijk te reinigen.

Alle coatings zijn verkrijgbaar in 1kg, 2,5kg, 5kg en 10kg blikken. De reinigers in jerrycans van 1ltr,  
2,5ltr, 5ltr en 10ltr. Indien anders vermeldt.

En wij mogen ons met trots een Officiële OneTreePlanted Partner noemen.
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(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.

Ontvetter
Inno Coatings Vloerreiniger is een zeer sterk ontvettend en desinfecterend reinigingsmiddel.  
Deze ontvetter lost vet op in plaats van het te verplaatsen, zoals vele andere doen. Het beste middel 
voor reiniging en ontvetten van te verven ondergronden.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, 
natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, rubbertegels, 
parket, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Vloerstripper
Inno Coatings Vloerstripper is een reinigingsproduct voor het moeiteloos reinigen/ontvetten van  
vervuilde waterbestendige oppervlakken. Wordt echter het meeste toegepast voor het veilig verwijderen 
van wax-lagen op o.a. linoleum- en marmoleum vloeren. Vele kunststof ondergronden kunnen het best 
ontvet worden met Vloerstripper. 

TOEPASSINGEN:
Rubbertegels, parket, laminaat, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren en  
bitumen.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• binnen en buiten

• mengverhouding 1:10

• verbruik ca. 40m²/ltr

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• binnen en buiten

• merngverhouding 1:10

• verbruik ca. 75m²/ltr
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Dakreiniger
Dakreiniger is een specifiek product voor het reinigen, desinfecteren en saneren van ondergronden  
die verontreinigd. Dakreiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor planten en tast de  
ondergrond niet aan. Dakreiniger is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van een ondergrond die 
met een kunststof afwerking wordt na behandeld. Het is een watergedragen concentraat gebaseerd op 
diverse oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende middelen en ondergrond benatters. 

TOEPASSINGEN:
Steen, beton, dakpannen, bitumendaken en ondergronden die goed waterbestendig zijn.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• transparant

• buiten
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Tegelprimer 1K
Inno Coatings Tegelprimer is een 1-component primer voor geglazuurde tegels, emaille, glad 
graniet en zelfs glas. De tegelprimer zorgt voor een uitstekende hechting op gladde ondergronden, 
zodat deze daarna geverfd kan worden met een topcoating. De primer is warmtebestendig en 
daarmee ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

TOEPASSINGEN:
Vloertegels (geglazuurd), wandtegels (geglazuurd), gladde granieten ondergronden, glas, emaille.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• transparant

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 25m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Inno Coatings Vloerprimer 1K is een transparante 1-component primer voor vloeren die normaal 
belast worden. Het wordt toegepast als eerste (grond)laag op een onbehandelde ondergrond.  
Een primer zorgt voor een uitstekende hechting tussen de ondergrond en de toplaag en vermindert 
de zuiging van de ondergrond.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, natuursteen, hout en houten  
vloeren, baksteenvloeren, tegels (open), pleistervloeren, cement.

Vloerprimer 2K
Inno Coatings Vloerprimer 2K is een 2-componenten primer voor ondergronden die zwaarbelast 
worden. Ook zeer geschikt als grondlaag in natte ruimtes. Het wordt toegepast als eerste (grond)
laag op een onbehandelde ondergrond. Vloerprimer 2K zorgt voor een goede dichting van zuigende 
vloeren en geeft een uitstekende hechting tussen de ondergrond en toplaag.  

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, natuursteen, hout en houten  
vloeren, baksteenvloeren, tegels (open), pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 1-component

• transparant

• watergedragen

• binnen en buiten

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 8m²/kg*

KENMERKEN:
• 2-component

• transparant

• watergedragen

• binnen en buiten

• zwaar belastbaar

• op epoxybasis

• verbruik ca. 8m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Topcoat 1K Kleur
Inno Coatings Topcoat 1K is een watergedragen en oplosmiddelvrije 1-component vloercoating  
op basis van alifatische acrylaten. Daarmee is deze coating ook geschikt voor vloeren met  
vloerverwarming. Hij vloeit mooi uit, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een strak eindresultaat.  

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren,  
egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), betontegels, parket,  
pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• voor binnen en buiten

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 6-7m²/kg*

Topcoat 1K Transparant
Inno Coatings Topcoat 1K is een 1-component vloercoating voor vloeren die normaal belast  
worden. Het is een zeer universele vloercoating die als toplaag op vele soorten vloeren  
aangebracht kan worden. Niet alleen geschikt voor steenachtige ondergronden, maar ook  
voor hout. Hij vloeit mooi uit, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een strak eindresultaat.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren,  
egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), betontegels, parket,  
pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• transparant zijdemat

• autobanden-bestendig

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 6-7m²/kg*
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(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Inno Coatings Topcoat 2K Kleur
Topcoat 2K is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden.  
Deze universele vloercoating is geschikt voor vele soorten vloeren. Het is een watergedragen  
en oplosmiddelvrije 2-componenten coating.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren,  
egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels,  
marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Topcoat 2K Transparant
Topcoat 2K is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden. Het is een 
universele vloercoating die als toplaag geschikt is voor vele soorten vloeren. Het is een  
watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating. Topcoat 2K coating is zeer geschikt 
voor vloeren met vloerverwarming en vloeren waar direct zonlicht op komt. 

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren,  
egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels,  
marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 2-component

• RAL- en NCS-kleuren

• watergedragen

• voor binnen en buiten

• zwaar belastbaar

• op Polyurethaan

• verbruik ca. 8m²/kg*

KENMERKEN:
• 2-component

• transparant

• watergedragen

• binnen en buiten

• zwaar belastbaar

• op Polyurethaan

• verbruik ca. 8m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Topcoat 2K Pro is een 2-componenten vloercoating voor zware tot zeer zware belasting.  
Zeer geschikt voor industriële en bedrijfsvloeren zoals: werkplaatsen, magazijnen, fabrieken  
en winkels. De Topcoat 2K Pro coating is zeer goed bestand tegen autobanden. 

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren,  
egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels,  
marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op epoxybasis

• verbruik ca. 8m²/kg*

Belijningsverf
Inno Coatings Belijningsverf is een 2-componenten coating voor het maken van markeringen en  
belijningen. Geschikt voor vrijwel alle vloertypen. Belijningsverf is een oplosmiddelvrije, watergedragen 
2-component vloercoating op basis van epoxyhars.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, 
natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, parket, laminaat, 
monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 6-7m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Houtenvloer Coating
Inno Coatings Houtenvloer Coating is een 2-componenten transparante toplaag voor houten  
vloeren met normale belasting. Ook voor (antieke) meubels met behoud van een natuurlijke  
uitstraling, doordat de onzichtbare coating het hout niet donkerder maakt. Vooral de matte variant 
ziet eruit alsof het hout onbehandeld is, maar ondertussen is het wel ultiem beschermd.

TOEPASSINGEN:
Houten vloeren, planken, parketvloeren, (antieke) houten tafels, houten kasten, etc.

Laminaat Coating
Inno Coatings Laminaat coating is speciaal ontwikkeld voor het verven van laminaat vloeren.  
Te gebruiken bij een normale belasting van de vloer. Met deze zeer slijtvaste coating kunt u uw oude  
laminaatvloer er weer stralend uit laten zien. Laminaat Coating is een watergedragen en  
oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van polyurethaan. De coating is hittebestendig,  
vloeistofdicht, kleurvast, UV-bestand en vergeelt niet.

TOEPASSINGEN:
Laminaatvloeren.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• transparant

• zijdemat en mat

• op polyurethaan

• verbruik ca. 10m²/kg*

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• zijdemat of mat

• op polyurethaan

• verbruik ca. 10m²/kg*
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(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Kunststof Coating kleur
Inno Coatings Kunststof Coating is een 2-componenten coating speciaal voor toepassing op o.a.:  
marmoleum, linoleum, laminaat, vinyl, PVC en andere kunststof ondergronden. Zo is uw oude  
marmoleum-, linoleum-, PVC-, laminaat- of vinylvloer weer als nieuw. Kunststof Coating is een  
watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van alifatische polyurethanen.  
De coating kan zowel binnen als buiten worden gebruikt met een normale belasting.

TOEPASSINGEN:
Marmoleum-, linoleum-, PVC-, vinyl- en laminaatvloeren, rubbertegels, overige kunststof oppervlakken.

Kunststof Coating Transparant
Inno Coatings Kunststof Coating Transparant is een 2-componenten coating speciaal voor o.a.:  
marmoleum, linoleum, laminaat, vinyl, PVC en andere kunststof ondergronden. Als alternatief te  
gebruiken voor het waxen van linoleum vloeren, zoals Marmoleum. Kunststof Coating is een  
watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van alifatische polyurethanen.  
De coating kan zowel binnen als buiten worden gebruikt met een normale belasting.

TOEPASSINGEN:
Marmoleum-, linoleum-, PVC-, vinyl- en laminaatvloeren, rubbertegels, overige kunststof oppervlakken.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• zijdemat of mat

• autobanden-bestendig

• op polyurethaan

• verbruik ca. 10m²/kg*

KENMERKEN:
• 2-component

• transparant

• watergedragen

• zijdemat of mat

• op polyurethaan

• verbruik ca. 10m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Garagevloer Coating 2K
Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een 2-componenten toplaag voor garages en werkplaatsen  
die zwaarbelast en/of professioneel gebruikt worden. Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een  
watergedragen, oplosmiddelvrije coating op epoxy basis. Het is een stofvrije, vloeistofdichte en  
slijtvaste coating die bestand is tegen autobanden. 

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, 
natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, parket, laminaat, 
monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op epoxy

• verbruik ca. 8m²/kg*
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Garagevloer Coating 2K+ Antislip
Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een 2-componenten toplaag voor garages en werkplaatsen  
die zwaarbelast en/of professioneel gebruikt worden. Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een  
watergedragen, oplosmiddelvrije coating op epoxy basis. Het is een stofvrije, vloeistofdichte en  
slijtvaste coating die bestand is tegen autobanden. 

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, 
natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, parket, laminaat, 
monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op epoxy

• verbruik ca. 8m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Dakcoating
Door gebruik van Inno Dakcoating kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 
70% gereduceerd worden. Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur verlengt de levensduur van 
de dakbedekking en draagt bij aan een lagere binnentemperatuur. De goede thermische isolatie en licht 
verstrooiende effecten van de Dakcoating verminderen de binnentemperatuur met 40% (laboratorium 
testopstelling), dit leidt tot lagere energiekosten. Daarnaast is Dakcoating een renovatiecoating die  
verweerde en gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking herstelt.

TOEPASSINGEN:
Bitumineuze dakbedekking.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• wit

• Basis: gemodificeerde 

   polymeren

• verbruik ca. 4m²/kg*

Grindvloer Coating
Inno Coatings Grindvloer Coating is een 2-componenten toplaag, speciaal voor het verven van open of 
gesealde grindvloeren en grindtegels. Na verloop van tijd kunnen ze vergelen, door de vloer in een kleur 
te schilderen krijgen ze een nieuwe uitstraling. Inno Coatings Grindvloer Coating is een watergedragen 
en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van epoxyhars. De structuur blijft zichtbaar.  
Het is een gemakkelijk verwerkbare, stofvrije, vloeistofdichte en zeer slijtvaste vloercoating.

TOEPASSINGEN:
Grindvloeren (open en geseald) en grindtegels.

KENMERKEN:
• 2-component

• watergedragen

• RAL-/ NCS-kleuren

• autobanden-bestendig

• op epoxy

• verbruik ca. 3-7m²/kg*
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Vloerfix
Inno Coatings Vloerfix is een 2-componenten epoxyplamuur voor het opvullen/repareren van gaten en 
scheuren. Geschikt voor bijna alle soorten vloeren en wanden. De Vloerfix hecht zeer goed, is krimpvrij, 
goed schuurbaar en kan tegen zware belasting.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, 
natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, linoleumvloeren, 
vinylvloeren, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement. 

KENMERKEN:
• 2-component

• grijs mat

• op epoxy

• zware belastbaarheid

• mengverhouding 1:10

Vloersealer
Inno Coatings Vloersealer is een 1-component transparante vloercoating die speciaal bedoeld is om 
vloeren stofvrij te maken. Dit wordt ook vaak het ‘sealen’ van een vloer genoemd. Deze dunne coating 
vloeit gemakkelijk en zet de stof op beton/cement vast. Inno Coatings Vloersealer is een 1-component, 
watergedragen, sneldrogende coating op basis van acrylaten. Geschikt voor vloeren met een normale 
belasting, zowel binnen als buiten.

TOEPASSINGEN:
Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, baksteenvloeren, tegels (open),  
betontegels, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• transparant zijdemat

• autobanden-bestendig

• op acrylaatbasis

• verbruik ca. 6-7m²/kg*

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.



COATINGS

H
O

U
TB

E
IT

S

Houtbeits 2in1 Dekkend
Inno Coatings Houtbeits 2in1 is een dekkende watergedragen 1K beits op basis van alifatische  
acrylaten. Deze vochtregulerende, duurzame schakelverf is voor zowel binnen en buiten en is goed  
dekkend waarbij de houtnerf zichtbaar blijft. Met dit 2in1 systeem kunt u gronden, overgronden en  
aflakken met dezelfde verf. Te gebruiken op geveltimmerwerk als 2in1 systeem, voor zowel nieuwbouw 
als onderhoudswerk. 

TOEPASSINGEN:
Op nieuw blank hout of bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

Houtbeits 2in1 Transparant
Inno Coatings Houtbeits 2in1 is een transparante watergedragen 1K beits op basis van alifatische  
acrylaten. Deze vochtregulerende, duurzame schakelverf is voor zowel binnen en buiten.  
Met dit 2in1 systeem kunt u gronden, overgronden en aflakken met dezelfde verf.  
Te gebruiken op geveltimmerwerk als 2in1 systeem, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk. 

TOEPASSINGEN:
Op nieuw blank hout of bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• binnen en buiten

• RAL-/ NCS kleuren

• verbruik ca. 5-7m²/kg

KENMERKEN:
• 1-component

• watergedragen

• binnen en buiten

• RAL-/ NCS kleuren

• verbruik ca. 7-9m²/kg

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.
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Inno Coatings vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom planten wij voor elke order een boom, in 
samenwerking met OneTreePlanted.

Inno Coatings staat niet alleen voor duurzame verf, maar ook voor een duurzame planeet. Wij doen 
er alles aan om de milieu-impact van onze producten zo klein mogelijk te maken. Daarom zijn al 
onze coatings watergedragen, besteden we doorlopend aandacht aan innovatie en houden we het 
productieproces zo efficiënt mogelijk.

Onze samenwerking met OneTreePlanted past hierin. Dit is een internationale non-profitorganisatie 
die werkt aan ‘reforestation’ (herbebossing). Bomen worden geplant op basis van donaties, over de 
hele wereld.  
Wij hebben in onze samenwerking exclusief gekozen voor herbebossing in ons eigen Europa.

Kijk voor meer informatie op www.inno-coatings.nl.

Onze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring.  
Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen.  

Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de  
producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

© Copyright  2021 - Inno Coatings, Onderdeel van Paint Productions.  
Officiële Partner van OneTreePlanted.


