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Jouw vakmanschap maakt het verschil.
Wie een beroepsschilder inhuurt, verwacht topkwaliteit. Dankzij de professionele decotechnieken van BOSS 
paints spring je ongetwijfeld in het oog.

Een effen muur? Dat is voor een kwaliteitsschilder een fluitje van een cent. Met de artisanale decotechnieken 
onderscheid je je wél van je concurrenten. Je brengt niet alleen kleur, maar ook structuur aan. Zo maak je indruk op 
je klanten. Die je nadien onbetaalbare mond-tot-mondreclame bezorgen.

Decoratieve technieken zijn méér dan verf. Muren krijgen de glans van metaal met Metallic Chic, de schittering van 
ijskristallen met Ice, of een unieke natuurlijke uitstraling met Limestone of Maroc. Zo laat je de muren spreken, en 
komt je talent tot zijn recht.

Glad of ruw, glanzend of mat, nieuw of verweerd? Decoratieve technieken geven extra karakter aan elk interieur. 
Een landelijk decor met één muur in metaalglans: het contrast maakt een kamer authentieker.

Of het nu gaat om een badkamer of een keuken, een vergaderzaal of winkel, … Jouw vakmanschap tilt elke 
ruimte naar een hoger niveau. Met het verrassende reliëf van Aqua Sensa, de extravagante glittering van Glamour 
Ice, de subtiele toets van Puntofino, … . 

Artisanaal 
vakmanschap
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Aqua Sensa Mat stuc **** **** ** **** 5 à 6 **** **** ***

Aqua Sensa Satin stuc **** **** ** **** 5 à 6 **** **** ***

Arcade kwast ** ** **** * 3 * *

Arcade Raffia kwast ** ** **** * 3 ** *

Beau kwast ** ** **** * 3 * *

Blue Ice stuc **** **** * **** 5 **** ****

Bohemia kwast *** *** **** * 3 * *

Glamour Ice stuc **** **** ** *** 5 **** ***

Glamour Ice Metallic stuc **** **** ** *** 5 **** ***

Ice Metallic stuc **** **** ** *** 5 **** ***

Ice Original stuc **** **** ** *** 5 *** ***

Limestone Brush kwast * * *** * 4 ** * ***

Limestone Concrete stuc * **** *** *** 3 *** ** ***

Limestone Decay kwast en stuc * ** *** ** 4 *** ** ***

Limestone Spatula kwast en spatel * ** *** ** 3 ** ** ***

Maroc Marble Dust stuc **** **** ** *** 4 *** *** ***

Maroc Original stuc **** **** ** *** 4 *** *** ***

Maroc Strict by Stone stuc **** **** * *** 4 *** *** ***

Maroc Vintage Decay stuc en kam **** **** ** ** 3 *** ** ***

Maroc Vintage Glamour stuc, kam en spatel **** **** ** *** 4 **** *** ***

Maroc Vintage Jewel stuc, kam en kwast *** ** * ** 4 **** **** ***

Maroc Vintage Stain stuc, kam en kwast **** **** *** ** 4 *** ** ***

Metallic Chic Brush kwast *** *** ** * 3 ** *

Metallic Chic Spray spray *** *** ** *** 2 *** **

Metallic Chic Stuc stuc *** *** ** ** 3 *** **

Mystique kwast *** *** *** * 3 * *

Puntofino kwast ** ** **** * 3 * *

Screen Ice stuc **** **** * *** 5 ** ***

Stucco Puro Original stuc ** *** *** ** 4 *** **

Tusk stuc **** **** **** * 2 * **

Overzicht decoratieve technieken
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Overzicht decoratieve producten

AQUA SENSA  
POEDER

Wit poeder op basis van cement en kwarts. 
Te mengen met Aqua Sensa bindmiddel om 

toe te passen als watervaste stuctechniek. 
Alternatieve toepassing mogelijk in combinatie 

met Limestone.  

15 kg

AQUA SENSA  
BINDMIDDEL

Acrylaatvloeistof om toe te voegen aan Aqua 
Sensa poeder. 

Wordt altijd aangekleurd.
Aankleuring via MY-MX. 

Vast kleurenpalet. 
Speciale kleuren mogelijk via 

het labo.

3,5 l en 0,75 l

AQUA SENSA  
VERNIS MAT

Slijtvaste, reinigbare en waterbestendige, 
kleurloze polyurethaanvernis met ultramat 
uitzicht. Geeft geen witte waas op donkere 
kleuren.  Beschermlaag voor Aqua Sensa of 

andere decoratieve technieken.

1,25 l

AQUA SENSA  
VERNIS  
SATIN

Slijtvaste, reinigbare en waterbestendige, 
kleurloze polyurethaanvernis met satijnglans. 

Beschermlaag voor Aqua Sensa of andere 
decoratieve technieken.

1,25 l

ARCADE Matte vinylverf met trage vloei voor het 
creëren van decoratieve effecten met zichtbare 

kwaststrepen. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze. 

Speciale kleuren mogelijk via 
het labo.

1 - 2,5 en 10 l

BEAU Structuurverf op basis van fijn marmerpoeder. 
Geeft een natuurlijke, poederachtige uitstraling. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze in lichte 

en halfzware tinten. 
Speciale en diepe kleuren 

mogelijk via het labo.

1 - 2,5 en 10 l

BLUE ICE Verfpasta op basis van minuscule glasparels met 
extra toevoeging van fosforescerend pigment. 

Geeft blauwachtig licht af in het donker.

Niet aankleurbaar. 
Standaard lichtgele kleur.

1 kg en 5 kg

BOHEMIA Halftransparante kleurvernis om decoratieve 
effecten en patines te creëren op geschilderde 

meubels, deuren of andere objecten.

Wordt altijd aangekleurd.
Aankleuring via MY-MX. 

Vrije kleurenkeuze. 
Speciale kleuren via het labo 

zijn niet mogelijk.

0,5 l

Omschrijving Kleuraanbod Verpakkingen
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Overzicht decoratieve producten

AQUA SENSA  
POEDER

Wit poeder op basis van cement en kwarts. 
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BOHEMIA Halftransparante kleurvernis om decoratieve 
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0,5 l

COLORFINISH Halftransparante kleurvernis om decoratieve 
effecten en kleurschakeringen te creëren op 

muren. Eindlaag voor decoratieve technieken.

Wordt altijd aangekleurd.
Aankleuring via MY-MX. 

Vrije kleurenkeuze. 
Speciale kleuren via het labo zijn 

niet mogelijk.

0,75 l en 3 l

DECOFINISH 
GLANZEND

Glanzende, kleurloze vernis als afwerking of 
bescherming van decoratieve technieken.

0,5 l en 2,5 l

DECOFINISH 
MAT 

Matte, kleurloze vernis als afwerking of 
bescherming van decoratieve technieken.

0,5 l en 2,5 l

DECOFINISH 
SATIN

Satijnglanzende, kleurloze vernis als afwerking of 
bescherming van decoratieve technieken.

0,5 l en 2,5 l

DECOFINISH 
ULTRAMAT

Ultramatte, kleurloze vernis als afwerking of 
bescherming van decoratieve technieken. Geeft 

witte waas op donkere kleuren.

0,5 l en 2,5 l

GLAMOUR ICE Transparante verfpasta op basis van minuscule 
glasparels met extra toevoeging van 

glitterpigment. 

Wordt zowel transparant als 
dekkend toegepast. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vast kleurenpalet. 

Speciale kleuren mogelijk via het 
labo.

1 kg en 5 kg

ICE Transparante verfpasta op basis van minuscule 
glasparels. Zorgt voor een sterk en stootvast 

oppervlak.

Wordt zowel transparant als 
dekkend toegepast. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vast kleurenpalet. Speciale kleuren 

mogelijk via het labo.

1 kg - 5 kg 
en 20 kg

ICEPRIMER Acrylaatverf met korrelstructuur, specifiek toe te 
passen als  kleurgrondlaag voor Ice, Glamour Ice, 

Screen Ice en Blue Ice. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vast kleurenpalet. 

Speciale kleuren mogelijk via het 
labo.

1 l en 4 l 

Omschrijving Kleuraanbod Verpakkingen
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Overzicht decoratieve producten

JEWEL  
SPECIAL

Transparante verfpasta op basis van minuscule 
glasparels met extra toevoeging van Swarovski® 

kristallen.  

Niet aankleurbaar.
Kristallen kleurschakeringen.

0,5 kg - 1 kg 
en 5 kg

LIMESTONE Kant-en-klare kalkverf op basis van gebluste 
kalk. Zorgt voor een natuurlijke en minerale 

uitstraling met tintschakeringen. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze in lichte en 

halfzware tinten. 
Speciale kleuren mogelijk via 

het labo.

0,75 l - 2,5 l 
en 10 l

LIMESTONE 
FINISH 

Kleurloze, water- en olieafstotende 
impregnatielaag op basis van solvent en 

fluorpolymeren. Geschikt voor oppervlakkige 
bescherming van Limestone of andere 

poreuze ondergronden. Veroorzaakt geen witte 
kalkuitspoeling op Limestone.

0,5 l – 1 l 
en 5 l

MAROC Fijn, wit poeder op basis van kalk en gemalen 
marmer. Te mengen met water om toe te passen 

als kalkstuctechniek. Verschillende decoratieve 
mogelijkheden. 

Aankleuring met 
poederpigmenten. 
Vast kleurenpalet. 

Speciale kleuren via het labo zijn 
niet mogelijk.

4,5 kg en 
18 kg

MAROC  
PIGMENTEN

Poederpigmenten op basis van mineralen 
en ijzeroxiden, specifiek ontwikkeld voor de 

aankleuring van Maroc. 

400 à 800 gr

MAROC  
FINISH

Kleurloze zeepoplossing voor de afwerking en 
bescherming van Maroc of andere poreuze 

ondergronden. Maakt de kleur van de 
ondergrond iets donkerder. 

1 l en 2,5 l

METALLIC 
CHIC

Acrylaatverf op basis van aluminiumpigmenten. 
Creëert een  metalliek en glanzend uitzicht. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vast kleurenpalet. 

Speciale kleuren via het labo zijn 
niet mogelijk.

0,25 l en 2 l

MYSTIQUE Krijtverf voor decoratieve afwerking met 
doorschuureffect van meubels, deuren en 

andere objecten. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze in lichte en 

halfzware tinten. 
Speciale kleuren mogelijk via 

het labo.

0,75 l

Omschrijving Kleuraanbod Verpakkingen
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Overzicht decoratieve producten

PUNTOFINO Matte verf met korrelstructuur. Zorgt voor licht 
wolkeffect en subtiel schaduwspel. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze. 

Speciale kleuren mogelijk via het 
labo.

1 l - 2,5 l en 
10 l

SCREEN  
ICE

Transparante verfpasta op basis van 
minuscule glasparels met extra toevoeging 
van glitterpigment. Speciaal ontwikkeld om 

projectie op wanden te optimaliseren. 

Wordt altijd aangekleurd.
Aankleuring via MY-MX. 
Standaard witte kleur.

Speciale kleuren via het labo zijn 
niet mogelijk.

1 kg en 5 kg

STUC  
FINISH

Matte, kleurloze vernis als afwerking of 
bescherming van decoratieve technieken. Toe 
te passen met stucmes. Geeft witte waas op 

donkere kleuren. 

0,5 l en 2,5 l

STUCCO  
PURO

Acrylaatpasta met specifieke glanseffecten en 
tintschakeringen na oppolieren. 

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze in lichte

kleuren.
Speciale kleuren mogelijk via het 

labo.

0,75 l en 
2,5 l

STUCPRIMER 
EPOXY

Gekorrelde, watervaste grondverf met 
isolerende werking. Zorgt voor optimale 

hechting van decoratieve stuctechnieken.

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze in lichte kleuren.

Speciale kleuren via het labo zijn 
niet mogelijk.

1 l en 4 l

STUCPRIMER 
HYDRO

Gekorrelde grondverf. Zorgt voor optimale 
hechting van decoratieve stuctechnieken.

Aankleuring via MY-MX. 
Vrije kleurenkeuze.

Speciale kleuren via het labo zijn 
niet mogelijk.

1 l en 4 l

TUSK Transparante verfpasta op basis van fijn 
geslepen glasparels. Zorgt voor een sterk en 

stootvast oppervlak. 

Wordt altijd aangekleurd.
Aankleuring via MY-MX. 

Vrije kleurenkeuze.
Speciale kleuren mogelijk via het 

labo.

4 kg en 20 
kg

 

Alle producten met uitzondering van Limestone Finish zijn watergedragen en zo goed als reukloos.

Omschrijving Kleuraanbod Verpakkingen
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Maroc

Minerale grondstoffen zoals fijne kalk en gemalen 
marmer vormen de basis van Maroc, een poeder 
dat je kan mengen met water en natuurlijke 
kleurpigmenten tot een goed verwerkbare pasta. 
Maroc biedt een brede waaier aan decoratieve 
mogelijkheden. Wil je een strakke betonlook, een 
zuiderse kalkstuc of een verweerde structuur? Met Maroc 
kan het allemaal! Bovendien zijn alle Maroctechnieken 
uitermate duurzaam, heel krasvast en uitstekend 
onderhoudbaar.  
 
 

Maroc Original 
 
Neem je klanten mee naar de geraffineerde schoonheid 
van eeuwenoude muren in mediterrane landhuizen. 
Met haar zachte kleurschakeringen geeft deze 
wandafwerking een heel natuurlijke uitstraling aan het 
interieur. De wanden krijgen een mineraal uitzicht, echt 
als steen, met een zweem van zuiderse charme.  
 
Als grondlaag adviseren wij Stucprimer Epoxy. Daarop pas je de 
Maroc toe met het stucmes in 2 lagen, waarbij je de laatste laag 
poliert. Lichte kleuren werk je af met de matte vernis Stuc Finish, 
middelzware en donkere kleuren met de zeep Maroc Finish. 

Maroc Original is toepasbaar in 30 kleuren.  
Ontdek de waaier.
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Maroc

Maroc Marble Dust 
 
De authentieke sfeer van kalksteen, gecombineerd met 
een verrassende, subtiele glinstering dat moet Maroc 
Marble Dust zijn. Kleine stukjes mica, een natuurlijk 
mineraal, zorgen voor een fijne schittering in de matte 
kalklaag. Het lijkt wel marmerstof.  Onopvallend… maar 
net dat tikkeltje meer. 

De laagopbouw is dezelfde als bij Maroc Original, maar hier worden 
er micapigmenten toegevoegd in de tweede laag. Lichte kleuren 
werk je af met de impregnatielaag Limestone Finish, niet met een 
vernis want die zou de glinstering wegnemen. Middelzware en 
donkere kleuren werk je af met Maroc Finish.

Maroc Marble Dust is toepasbaar in dezelfde 30 
kleuren als Maroc Original.

Maroc Strict by Stone 
 
Maroc Strict by Stone haalt de minimalistische klasse van 
beton in huis. Strak in zijn essentie, met een industriële 
ondertoon maar toch verbazend warm. Less is more. 
De ideale techniek voor hippe restaurants, trendy win-
kels of coole lofts.  

Je brengt de Maroc aan met het stucmes in 2 lagen op de 
grondlaag Stucprimer Epoxy. Beide lagen Maroc worden bewerkt 
met een speciale spatel om het specifieke betoneffect te bekomen. 
Wegens de intense betontekening adviseren wij om de Maroc in 
deze techniek enkel toe te passen in lichte kleuren. De afwerking 
gebeurt met de matte vernis Stuc Finish.

Maroc Strict by Stone is toepasbaar in 7 kleuren, de 
lichtste kleuren uit de collectie van Maroc Original. 
Licht betongrijs is uiteraard het meest aangewezen.

MARMERSTOF
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Maroc

Een verweerde structuur die karakter toevoegt aan 
elk interieur; ook dit is Maroc. Stel jezelf open voor de 
schoonheid van het imperfecte. Kies voor eenvoud of 
ga voor een vleugje luxe. Deze Maroc-technieken blijven 
jarenlang intact en behouden hun waarde.   

Maroc Vintage Decay 
 
Een muur met de natuurlijke uitstraling van 
kalkgesteente. Een gegroefde, gelaagde structuur met 
onregelmatige nerven en dieptes. Sporen van oude, 
half vergane  muren of ruïnes. Welkom in de wereld van 
Maroc Vintage Decay. De tegenstelling met de effen en 
gladde vlakken van meubels en wanden creëert een 
unieke spanning in het interieur. 
 
Als grondlaag voor deze techniek gebruik je Stucprimer Hydro, 
aangekleurd in dezelfde kleur als de Maroc. De Maroc breng 
je aan met het stucmes in 1 laag. Deze laag bewerk je met een 
structuurkam en daarna polier je de nerven terug effen. Lichte 
kleuren werk je af met de matte vernis Decofinish Mat, middelzware 
en donkere kleuren met de zeep Maroc Finish.

Maroc Vintage Decay is toepasbaar in 30 kleuren, 
dezelfde kleuren als Maroc Original.

Maroc Vintage Stain 
 
Voor wie houdt van materialen als steen, aarde en schors. 
Voor wie houdt van het schaduwspel tussen licht en 
donker. Voor wie houdt van doorleefde patines, vervaagd 
doorheen de jaren. Voor hen is er Maroc Vintage Stain, 
de ultieme manier om van het interieur een beleving te 
maken.  
 
De basis van deze techniek is dezelfde als bij Maroc Vintage Decay. 
Maar om meer kleur en diepte in de nerven te brengen, werk je de 
techniek af met de kleurvernis Colorfinish in plaats van met een 
transparante eindlaag. Het is aangewezen de Maroc eerst te fixeren 
met Hydrofix.   
 

Maroc Vintage Stain is toepasbaar in een groot aantal 
kleurencombinaties, met één van de 30 kleuren van 
Maroc Original als basis en daarna afgewerkt met 
Colorfinish die vrij aankleurbaar is via MY-MX. In de 
waaier vind je enkele voorbeeldcombinaties.
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Maroc

Maroc Vintage Glamour 
 
Maroc Vintage Glamour ademt de tijdloze sfeer uit van 
oude paleizen met barokke ornamenten. Een gevoel van 
luxe en verfijning contrasteert met een ruwe, verweerde 
ondergrond. Vergane glorie wordt in eer hersteld en 
schittert als nooit tevoren. De combinatie van enerzijds glas, 
glitter en metallieke effecten en anderzijds kalk, steen en 
aardse tinten zorgt voor een bijzonder contrast. Bij uitstek 
geschikt voor de meest stijlvolle en trendy interieurs.  
 
Je plaatst Stucprimer Hydro, gevolgd door Maroc met nerfstructuur, en 
je fixeert met Hydrofix. Daarop breng je een fijne laag Glamour Ice aan 
met een rubberen spatel.  
 

Maroc Vintage Glamour is toepasbaar in een heel breed 
kleurenpalet met één van de 30 kleuren van Maroc 
Original als basis en daarna afgewerkt met Glamour 
Ice, hetzij kleurloos, hetzij aangekleurd met Metallic 
Chic. Kies best kleuren die niet te sterk contrasteren. De 
mooiste combinaties werden gebundeld in een waaier.

 
 
 
 
 
 
Maroc Vintage Jewel 
 
Maroc Vintage Jewel is een eyecatcher van wereldklasse. 
Kristallen van het exclusieve merk Swarovski® zorgen voor 
unieke kleurschakeringen en oogverblindende schittering. 
Elke minuscule kristal is fijn geslepen en heeft ontelbare 
vlakjes die het licht breken en weerkaatsen. Het resultaat 
is een kunstwerk van fijne kristaldeeltjes op een ondergrond 
van ruwe kalksteen.  
 
Fixeer de Maroc met Hydrofix en breng daarna Jewel Special aan met 
een kwast. De Swarovski® kristallen worden ongelijkmatig verdeeld 
volgens de nerfstructuur in de Maroc. 

Wij adviseren om de Jewel Special enkel toe te passen op 
de lichtste kleuren uit de collectie van Maroc Original.
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KRISTALLEN
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Ice

In Ice zitten minuscule glaspareltjes verwerkt die voor een 
unieke lichtweerkaatsing zorgen. Door de lichtinval en de 
reflectie krijgt het kleurvlak een diepte-effect. Bovendien creëer 
je met Ice een uiterst krasvast en uitstekend onderhoudbaar 
oppervlak.  Wil je een stijlvolle wand langs een trap of in een 
drukbezochte ruimte die jarenlang zijn klasse behoudt? Dan is 
Ice je beste troef! Ook voor badkamer- en zelfs douchewanden 
is Ice uitstekend geschikt, bij voorkeur in donkere kleuren. Laat je 
verrassen door de verschillende variaties in deze techniek.  
 

Ice Original 
 
Een laag die alles omhult als bevroren dauw. Dat is Ice 
Original, in een lichte kleur. In donkere kleuren wordt de 
twinkeling van de glasparels iets subtieler, maar het resultaat 
straalt steevast tijdloze klasse uit.  
 
Ice Original, Glamour Ice, Screen Ice en Blue Ice worden allemaal op 
dezelfde manier toegepast. Bereid de ondergrond goed voor, want 
oneffenheden blijven zichtbaar. Breng eerst de grondlaag Stucprimer 
Epoxy aan en daarna 2 lagen Iceprimer, zodat de kleur perfect gedekt 
staat. Daarop volgen 2 lagen Ice, geplaatst op korreldikte met het 
stucmes. Hier en daar zijn de bewegingen van het stucmes te zien: het 
mooiste bewijs van écht ambachtelijk werk.  

 
Ice Original is standaard verkrijgbaar in 15 kleuren. In 
lichte kleuren wordt de Ice transparant toegepast, in 
donkere kleuren is de Ice aangekleurd en dekkend. Wil 
je een kleur buiten de collectie? Informeer zeker naar de 
mogelijkheden!

Glamour Ice 
 
Glamour Ice, dat is Ice met extra schittering. Glittervlokjes 
brengen een woning aan het twinkelen en doen toprestau-
rants of winkels stralen. Voor een heel lange tijd en zonder 
het minste krasje!    

Glamour Ice is standaard verkrijgbaar in 15 kleuren. Meer 
mogelijkheden via het labo.

Ice Metallic & Glamour Ice Metallic 
 
Door de toevoeging van Metallic Chic aan Ice of Glamour Ice, 
krijgt de reflectie van glasparels nog een extra metallieke 
touch. Voor een gevoel van luxe zonder overdaad.  

 
Metallic Chic is verkrijgbaar in 30 tinten die je kan mengen 
met Ice of Glamour Ice. In de waaier van Ice en Glamour Ice 
Metallic vind je een selectie tijdloze kleuren.  LI
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Ice

Blue Ice 
 
Blue Ice maakt een muur lichtgevend. Het geheim: 
verf vermengd met fosforescerende pigmenten. In het 
zonlicht een sobere witte wand – onderhoudsvriendelijk 
en bestand tegen krassen – en als de nacht valt … een 
stralende, blauwe gloed. 

Blue Ice heeft een neutrale, witte kleur bij daglicht. 

 

Screen Ice 
 
Overdag een strakke, witte wand en ’s avonds een 
prachtige projectiemuur voor je eigen huisbioscoop? 
Of de perfecte oplossing voor een vergaderzaal? Dat is 
Screen Ice, dankzij duizenden glaspareltjes die het licht 
vangen. 

Screen Ice is enkel verkrijgbaar in wit.

CREATIEF  
VAKMANSCHAP
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Tusk 
 
Sta je voor de uitdaging om een drukke ruimte 
te schilderen? Een school, waar boekentassen elke 
dag tegen de muur belanden? Een traphal van een 
appartementsgebouw, waar bewoners met fietsen 
en boodschappen langs de wand schuren? Een 
ziekenhuis of verzorgingstehuis waar karretjes en 
bedden de muren raken? Dan wil je geen verf, maar 
een wandbescherming. Maak kennis met Tusk: sterk, 
stootvast en super krasvast. Een naadloos én 
esthetisch alternatief voor stootbanden, vinylstroken of 
oplapwerk met verf.  
 

Tusk

HARD-ZACHT  
GLAS

Tusk is een stuctechniek op basis van geslepen glasparels 
en blinkt uit in functionaliteit. Speciaal ontwikkeld voor 
publieke ruimtes, maar ook populair in woonhuizen. Want 
ook op esthetisch vlak heeft Tusk heel wat te bieden. De licht 
gekorrelde reliëfstructuur creëert een warme, aangename sfeer. 
Bovendien zijn de kleurmogelijkheden onbeperkt. Met Tusk 
maak je van een probleemwand een accentwand! 

De eenvoudige applicatie en de snelle ingebruikname 
maken van Tusk een heel betaalbare oplossing. De vlotte 
afwasbaarheid garandeert een duurzaam en vlekkeloos 
resultaat. Op een geschilderde muur zie je snel strepen wanneer 
je er iets tegen wrijft of schuurt. Tusk heeft dit zogenaamde 
schrijfeffect niet en zal dus minder snel vervuilen. 
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Tusk
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Tusk plaatsen is heel eenvoudig, je doet het in slechts 2 lagen. Breng 
de grondlaag Stucprimer Hydro aan, in dezelfde kleur als de Tusk. 
Zorg dat de kleur perfect gedekt staat. Breng daarna 1 laag Tusk 
aan op korreldikte met het stucmes. Je hebt voldoende tijd om het 
product egaal uit te strijken. 

Tusk is in alle kleuren verkrijgbaar, via MY-MX. De 
basis zelf is transparant, maar deze wordt altijd 
aangekleurd en als dekkende laag toegepast.
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Aqua Sensa

Aqua Sensa Mat-Satin
Stenen wanden lopen naadloos door van de 
inloopdouche tot het bad en gaan dan vloeiend 
over in een tegelloze vloer. De keuken, waar vroeger 
faiencetegeltjes de look bepaalden, krijgt nu een meer 
eigentijds design door werkblad, spatwand en vloeren 
volledig zonder voegen af te werken. Hoe kan dit? Aqua 
Sensa is het antwoord!

Aqua Sensa is een steenimitatie op basis van cement, 
die niet alleen als wandbekleding maar ook als 
vloerbekleding kan gebruikt worden. De gedroomde 
totaaloplossing voor nieuwbouw en renovatie.   
 
Aqua Sensa is bijzonder kras- en stootvast, 
waterbestendig en uitstekend onderhoudbaar, 
dankzij de beschermende vernis. Je kan kiezen tussen 
een natuurlijk mat uitzicht of een meer intense glans 
die diepte geeft aan de kleuren. Deze techniek kan 
toegepast worden op pleisterwerk, cementering, 
betegeling en tal van andere ondergronden. 

Aqua Sensa hult het interieur in een discrete, 
minimalistische stijl die warmte en sfeer uitstraalt. De 
techniek oogt als natuursteen en schept een zeldzaam 
gevoel van eenheid en rust. 

PASSIE 
VOOR MATERIE
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Aqua Sensa

Het Aqua Sensa systeem begint met het aanbrengen van de 
grondlaag Stucprimer Epoxy.  Daarop plaats je Aqua Sensa in 
2 lagen met het stucmes. Breng genoeg laagdikte aan, zodat je 
een solide en watervaste coating krijgt. Afwerken gebeurt met 
Aqua Sensa vernis mat of satijn, in 2 à 3 lagen. Voor het plaatsen 
van Aqua Sensa is een gedegen opleiding noodzakelijk. Vooral 
de ondergrondvoorbereiding in de natte cel of op vloeren vereist 
heel wat aandacht en kennis. Laat je grondig informeren over 
waterdichting. Contacteer zeker onze dienst technisch advies bij een 
vloertoepassing.

Aqua Sensa is toepasbaar in 30 kleuren. De volledige 
collectie is te vinden in de waaier. Indien technisch 
haalbaar, kunnen er ook andere kleuren geformuleerd 
worden door het labo. Het palet is deels afgestemd op 
badkamers en wellnessruimtes en deels op keukens en 
werkbladen, maar bevat ook veel passende kleuren voor 
andere ruimtes.
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Limestone

Limestone is een natuurlijk product op basis 
van gebluste kalk dat zich leent tot vele creatieve 
mogelijkheden. Door te spelen met laagdiktes, 
kwaststrepen en overlappingen krijg je een spel van 
tintschakeringen en structuren. Welke techniek je ook 
plaatst, Limestone geeft wanden een natuurlijke en 
minerale uitstraling. Zowel in uitgesproken landelijke 
interieurs als in industrieel ingerichte ruimtes kan deze 
verf een meerwaarde bieden. 
 
Kalkverf is poreus en neemt makkelijk water of 
onzuiverheden op. Sporen van gebruik of veroudering 
zijn inherent aan het product doen geen afbreuk aan het 
prachtige, geschakeerde uitzicht dat niet te evenaren is 
met andere verf. 

Limestone Brush 
 
Kalkverf wordt traditioneel met de kwast aangebracht 
in meerdere, verdunde lagen. Zo bekom je subtiele 
kleurvariaties en de authentieke beleving van gekalkte 
muren, zoals vroeger.  Net als bij andere technieken, is 
het eindresultaat afhankelijk van de persoonlijke stijl en 
methodiek van de schilder.

Als grondlaag plaats je Topprim, aangekleurd in dezelfde kleur als de 
Limestone. Daarna breng je 2 lagen Limestone aan met de kwast. Je 
kan werken in verticale strepen of kris kras. Voor de eerste laag wordt 
de Limestone verdund met 15% water, voor de tweede  laag is dat 
25%. Zorg steeds voor voldoende temperatuur en verluchting om een 
goede droging en een mat eindresultaat te verzekeren. Als eindlaag 
breng je Limestone Finish aan, een impregnatielaag die licht water- en 
vetafstotend is en die een oppervlakkige bescherming biedt tegen 
vervuiling. Reinigen is mogelijk door de vlek te deppen met een vochtig, 
absorberend doekje. Een vernis gebruik je beter niet, omdat je daarmee 
witte kalkuitspoeling kan veroorzaken en ook omdat je het kalkuitzicht 
grotendeels wegneemt. 
 

Limestone is vrij aankleurbaar in lichte tinten en 
middenkleuren via MY-MX, maar je vindt ook een 
collectie kalkkleuren terug in de Limestone waaiers, met 
daarbij ook enkele donkere tinten. 

AUTHENTIEKE 
EENVOUD
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Limestone

Limestone Decay 
 
Kalkgesteente is zacht en onderhevig aan erosie. Zo 
ontstaat de natuurlijke grilligheid die je ook in Limestone 
Decay herkent: verweerde kalksteen in een eindeloze 
variëteit aan kleuren. Het interieur wordt deel van de natuur. 
Limestone Decay is zeer geschikt voor licht oneffen muren, 
waardoor de voorbereiding iets minder secuur mag zijn dan 
anders. 
 
Als grondlaag adviseren we Topprim. De eerste laag Limestone verdun 
je met 15% water en breng je in verticale strepen aan met de kwast. De 
tweede laag wordt onverdund gezet met de kwast en daarna bewerkt 
met het inox stucmes. In verticale bewegingen strijk je met het platte 
deel van het mes over de verf om structuur te bekomen. Niet polieren. 
Na droging beschermen met Limestone Finish.  
 
 

Limestone Spatula 
 
Voor een snel en origineel resultaat raden we de 
spateltechniek aan. Je creëert een levendig oppervlak met 
kraters en ribbeltjes. De licht- en donkernuances in de 
kalkverf versterken het authentieke uitzicht. Zeer geschikt 
voor licht oneffen muren.  
 
Deze techniek begint met de grondverf Topprim. Daarop breng je één 
laag Limestone aan, onverdund met de kwast. Deze laag bewerk je 
met een plastic effectspatel, om het oppervlak effen te strijken en om 
opzettelijk oneffenheden en overlappingen te creëren. Limestone Finish 
is aan te raden als bescherming.

 
 
Limestone Concrete 
 
Limestone Concrete is een decoratieve techniek met 
mineraal uitzicht op basis van kalk, kwarts en cement dankzij 
de toevoeging van Aqua Sensa poeder. Een betonlook 
met kleine kuiltjes en fijne krasjes die volledig past in de 
trend naar eenvoud en het gebruik van zuivere materialen. 
Limestone Concrete is heel kras- en stootvast.   
 
De grondverf voor deze techniek is Stucprimer Hydro. Die kleur je aan in 
dezelfde kleur als de Limestone. Zorg ervoor dat de laag perfect gedekt 
staat. Maak een mengeling van Limestone en Aqua Sensa poeder en 
breng deze aan met het stucmes. Zet de laag zo effen mogelijk. Je kan 
op heel lichte kleuren eventueel een watergedragen vernis aanbrengen 
als extra bescherming. Op middenkleuren en donkere kleuren werk je 
steeds af met Limestone Finish.
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Beau | Puntofino

Beau
Met haar ragfijne structuur roept Beau een 
authentieke sfeer op. Beau is een product op basis van 
natuurlijke elementen zoals marmerpoeder, wat voor 
een mat en ambachtelijk uitzicht zorgt: ideaal in een 
modern interieur.

Start met een grondlaag Stucprimer Hydro, aangekleurd in 
dezelfde kleur als Beau. Breng vervolgens 2 lagen Beau aan met een 
blokkwast. Verdeel de verf in alle richtingen voor een mooi resultaat 
met lichte wemeling.

Beau is vrij aankleurbaar in lichte tinten en 
middenkleuren via MY-MX. Donkere tinten zijn 
mogelijk via het labo.

Puntofino
Breng je klanten in de wolken met Puntofino. Letterlijk, 
want de matte verf met fijne korreltjes tovert een 
subtiele wolkenformatie op de muren. Geraffineerd 
en ambachtelijk tegelijk. Puntofino geeft een gevoel 
van ruwe materie, ideaal voor een huis met een ziel.

Als grondlaag breng je de licht gekorrelde Stucprimer Hydro aan, 
kris kras met de kwast. Daarna breng je op dezelfde manier 2 lagen 
Puntofino aan. 

Puntofino is beschikbaar in alle kleuren via MY-MX.

SCHADUW- 
SPEL
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Arcade

Arcade
Heimwee naar de dikke verf van vroeger, waarin je de 
kwaststrepen nog ziet staan? Precies dat effect bereik 
je met Arcade. Voeg een streepje vintage toe aan een 
interieur. Een opvallende wand of een keukenkast? 
Arcade geeft ze extra cachet!   
 
Als grondlaag adviseren we Bisol of Epomur, omdat deze producten 
perfect bestand zijn tegen de trage droging van 2 dikke lagen 
Arcade. Beide lagen Arcade breng je aan met de rol. De eerste laag 
bewerk je met een blokkwast en de tweede laag met een Tampico-
kwast om een mooi streeppatroon te bekomen.

Arcade is beschikbaar in alle kleuren via MY-MX.

Arcade Raffia
De look van onbewerkt linnen op de wand. Een heel 
licht en natuurlijk textieleffect, gecreëerd met verf. Dat 
kan met Arcade. Laat je betoveren door Arcade Raffia, 
een spel van horizontale en verticale lijnen.  
 
Gebruik Topprim voor de grondlaag. Bisol of Epomur hoeven hier 
niet, want de 2 lagen Arcade worden minder lijvig aangebracht 
dan in de oorspronkelijke Arcade-techniek. Breng beide lagen aan 
met de rol en bewerk ze daarna met de Tampico-kwast, een eerste 
keer direct na applicatie en een tweede keer als de verf begint aan 
te pakken. Zo kan je de verf echt doen korrelen en het uitzicht van 
linnen creëren.

Arcade is beschikbaar in alle kleuren via MY-MX. 
Om meer diepte in het textieleffect te krijgen, 
combineer je best 3 verschillende maar weinig 
contrasterende tinten in de 3 opeenvolgende lagen. 
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Stucco Puro

Stucco Puro werd pas recent door BOSS paints 
ontwikkeld en kadert helemaal in de traditionele lijn van 
Italiaanse stuctechnieken waarmee het effect van een 
gladde marmeren wand gecreëerd wordt. In de namen 
van de kleuren: ‘night in napels’, ‘ancient fresco’, … vind je 
een verwijzing naar de oorsprong terug. Een dergelijke 
glanspleister blijft ook vandaag nog zeer gegeerd en 
bewijst telkens opnieuw zijn tijdloze klasse.  
 
 
Stucco Puro Original 
 
Stucco Puro Original is een strakke en stijlvolle 
wandafwerking. Zowel in een minimalistische woning 
met afwerkingen in beton of inox als in een landelijke 
omgeving met hout, leder en linnen komt deze techniek 
tot zijn recht. 

Stucco Puro Original heeft een heel levendig uitzicht, 
met mooie tintschakeringen, vooral in diepe en donkere 
kleuren. In lichte kleuren doen glansverschillen en 
een subtiele tekening de wand opvallen. Ook naar 
onderhoud toe is Stucco Puro Original een veilige en 
duurzame keuze. De laag is licht poreus maar door de 
gladde afwerking hebben vuil en vocht er weinig vat op. 

CONTRASTRIJKE 
MATERIALEN
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Stucco Puro

Als grondlaag adviseren we Stucprimer Hydro. Daarop breng je de 
Stucco Puro aan in 3 lagen met het stucmes. De laatste laag wordt 
gepolierd.

Voor Stucco Puro kan je kiezen uit een waaier van 15 
kleuren, maar het product is ook vrij aankleurbaar via 
MY-MX in lichte kleuren en middenkleuren. Speciale 
kleuren zijn mogelijk via het labo. 

TIJDLOZE  
KLASSE
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Metallic Chic wekt door middel van metaalachtige 
deeltjes een unieke sfeer op. Er zijn tal van 
creatieve mogelijkheden: een oppervlak met 
metaalschakeringen, een effen gespoten laag of een 
uitgesproken kwastreliëf. Je kan deze verf ook gebruiken 
om Ice of Glamour Ice aan te kleuren.  
 
Het kleurenpalet omvat warme goudtinten voor een 
gevoel van extravagante luxe, koele metaaltinten voor 
een interieur in puur minimalisme, zilveren pastels en 
iets fellere tinten voor een charmante discofeel. Metallic 
Chic geeft een frisse en opvallende toets aan je woning 
en is bovendien krasvast en heel goed reinigbaar. Om 
jarenlang van te genieten.  

Metallic Chic

EXCLUSIEF  
ACCENT

Metallic Chic Stuc 
 
Met deze stuctechniek breng je de metaalschakeringen 
helemaal tot leven. Door de specifieke aanbrengmethodiek met 
het stucmes hechten de metaaldeeltjes zich in verschillende 
richtingen vast met een waaier aan tinten tot gevolg. Metallic 
Chic Stuc is een heel exclusieve wandafwerking die een plaats 
verdient in hotels, restaurants of residentiële woningen.

Plaats een grondlaag Optiprim, aangekleurd in een kleur die vergelijkbaar is 
met de metallieke kleur van de eindlaag. Breng vervolgens Metallic Chic aan 
in 2 lagen met het stucmes. De krasvastheid wordt pas bereikt na volledige 
droging. De verf kan in het begin een beetje week aanvoelen, vooral indien er 
dikke lagen aangebracht werden. 

Metallic Chic is verkrijgbaar in 30 kleuren. Speciale kleuren via 
het labo zijn niet mogelijk.
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Metallic Chic

METALLIEKE  
SCHAKERINGEN

Metallic Chic Spray 
 
Voor wie een effen resultaat wil, zonder kleurschakeringen en 
kwaststrepen. Metallic Chic Spray is niet zo eenvoudig om toe 
te passen, maar geeft wel het meest egale en strakke uitzicht. 
Ervaring in het verspuiten van verven of lakken is dan ook 
vereist. 

Zorg dat de muur effen is. De grondlaag is Optiprim, net als voor de 
stuctechniek. Om geen aftekening van de spuitbeweging te zien in het 
eindresultaat, is het belangrijk dat je meerdere kruislagen aanbrengt. 
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Metallic Chic 

Metallic Chic Brush
Geef je creativiteit de vrije loop en bezorg meubeltjes, 
kastjes, kaders of zelfs een volledige wand een metalliek 
accent. De lichtweerkaatsing op de kwaststrepen 
zorgt voor extra glans, anders dan bij een effen stuc- of 
spuittoepassing. Deze techniek blinkt uit in eenvoud en 
is toch een absolute eyecatcher. In een handomdraai 
baadt je interieur in een sfeer van luxe.

Breng een laag Optiprim aan, aangekleurd in de vergelijkende kleur 
van Metallic Chic. Werk af met 2 lagen Metallic Chic met de kwast. 

Metallic Chic is verkrijgbaar in 30 kleuren. Speciale 
kleuren via het labo zijn niet mogelijk.
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Mystique | Bohemia

Bohemia
Voor het opknappen van meubeltjes is Bohemia een 
zeer dankbaar product. Met deze patine creëer je een 
decoratief veroudereffect waarin je de sporen herkent 
van jarenlang gebruik. Kasten, stoelen, tafels of deuren 
krijgen een verweerd uitzicht, eenvoudig in applicatie 
en perfect reinigbaar.   
 
Breng Elastoprim Hydro en vervolgens Hybride Mat PU aan met een 
kwast. Breng daarna een laag Bohemia aan, in een andere kleur 
dan de lak. Doe dit op een ongelijkmatige, eerder nonchalante 
manier. Leg vooral voldoende verf in naden en groeven. Wrijf de 
patine open of tamponeer om het gewenste effect te bekomen.  

Meubelpatine Bohemia is vrij aankleurbaar via MY-
MX. Kies de kleur van de meubelpatine voldoende 
contrasterend met de kleur van de lak en donker 
genoeg. Denk eraan dat een transparante kleur altijd 
lichter lijkt dan deze in de waaier. 

Mystique
Met de krijtverf Mystique geef je een doorleefde, 
landelijke look aan oude meubeltjes. De structuur 
van het hout blijft zichtbaar. Moulures, rozetten 
en ornamenten komen heel mooi tot hun recht 
dankzij de doorschuurtechniek. De toepassing van 
Mystique is heel eenvoudig. Deze techniek is ook heel 
onderhoudsvriendelijk dankzij de afwerking met een 
vernis.

Breng een laag Elastoprim Hydro aan met een kwast en daarna een 
laag Mystique in een andere kleur. Schuur de laag Mystique lichtjes 
door zodat de contrasterende kleur van de grondlaag zichtbaar 
wordt. Werk af met een watergedragen vernis. 

Mystique is verkrijgbaar in lichte kleuren en halfzware 
kleuren via MY-MX. 

LAAGJES  
EN PATINES
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Lever perfectie af
• Volg opleidingen bij BOSS paints en bekwaam je in alle technieken. Onze tijdstippen 
zijn flexibel, zodat ze jou zeker passen. Je stelt er ons al je vragen. Informeer bij je 
vertegenwoordiger of via 056 73 82 06.

• Complexe situatie? Een nieuw jasje voor een vloer of douchecel? Contacteer je 
persoonlijke adviseur of bel 056 73 82 10.

• Grote oppervlakte? Reserveer het decoassistentieteam van BOSS paints via 056 73 82 11. Extra 
mankracht is nodig bij wanden breder dan je eigen armwijdte of hoger dan 2,5 meter.

Meer informatie? Actuele prijzen of technische informatie? Contacteer ons via onze 
binnendienst: 056 73 83 33. Surf naar www.bossvip.be of vraag raak bij je vertegenwoordiger. 

• Luister. Zo ontdek je de dromen van je klant, en kom je te weten wat hij écht belangrijk vindt.

• Licht toe. Duid de voor- én de nadelen aan. Maar onthoud dat je klant de ambachtelijke verftechniek vooral kiest om haar  
 schoonheid. 
 
• Vertel. Jouw passie voor verf vertelt een boeiend verhaal. Geef uitleg over alle materialen.

• Overtuig. Zie jij de meerwaarde van een bepaalde verftechniek, maar twijfelt je klant? Laat dan een staal achter en maak  
 een offerte met opties. 

• Inspireer. Denk mee met je klant, breng hem op ideeën, inspireer hem door te schetsen wat decoratieve technieken  
 betekenen in zijn interieur. 

• Toon. Gebruik al het beschikbare materiaal om te tonen hoe een techniek eruitziet: foto’s, stalen. Bezoek onze showroom. 
Of richt je zelf een schowroom in? Vraag naar de speciale voorwaarden bij je vertegenwoordiger. 

Laat je troeven uit de verf komen
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Kleine finesses verfraaien een woning. 
Door kleine oppervlaktes af te 
werken met een speciale techniek, 
geef je ze extra cachet. Zoals het 
toilet: dé plek bij uitstek waar mensen 
naar de muren kijken. De schouw: 
niet moeilijk en toch opvallend. Of 
de hal? Die drukt een stempel op het 
hele gebouw. Onderhoudsvriendelijk 
en krasvast, of sfeervol en authentiek? 
Wat je ook kiest, mooi afgewerkte 
wanden in de hal bewijzen hun 
meerwaarde. 

• Jij kent de producten beter dan 
je klanten. Kleur daarom buiten 
de lijntjes: doe een verrassend 
voorstel. Voor een stukje betegeling 
in de keuken, of voor de volledige 
woonkamer. Aqua Sensa op 
bestaande tegels of Ice voor in 
de douche. Metallic Chic op een 
bakstenen muur of gespatelde 
Limestone op een oneffen wand. 
Met andere woorden: laat je klanten 
kennismaken met vernieuwing. 
 
• Pronk met schoonheid én denk 
aan duurzaamheid: zo maak je 
zonder twijfel indruk. Veel van onze 
professionele technieken combineren 
beide troeven.

• Bezoek onze showroom in Waregem of Kontich. Maak eerst een afspraak voor 
Waregem (telnr. 056 73 82 74) of Kontich (telnr. 03/ 449 40 96). 
 
• Vertrouw op de BOSS-kleuradviseurs. Zij kennen de producten perfect en 
voelen de trends voortreffelijk aan. Soms gewaagd, maar altijd stijlvol. 
 
• Toon je je klanten graag wat voorbeelden? Een waaier, kleurenkaart of een groot 
paneel? Koop of leen dan stalen bij BOSS paints. 
 
• Vraagt je klant een specifiek staal? Bel onze stal-o-theek op 056 73 82 11. Is het 
technisch haalbaar, dan bezorgen wij je een vrijblijvend voorstel. Opgelet! Een 
staal biedt een goede indicatie, maar is nooit een exact voorbeeld. Ondergrond, 
belichting, droging, jouw schildershand: alles heeft zijn invloed.

Laat je inspireren door ons sfeerboek 
boordevol foto’s van echte 
interieurs. Waar onze professionele 
verftechnieken het gevoel opwekken 
van glas of metaal, van kalk of steen.

Maak de juiste keuze, samen met je klant



BOSS paints
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Product- en prijsinfo

• Surf naar www.bossvip.be voor een overzicht van 
het volledige BOSS paints-productassortiment, 
compleet met de actuele prijzen en alle 
technische info. 

• Neem contact op met onze commerciële 
binnendienst op 0032 56 738 333.

• Vraag meer info aan je vertegenwoordiger.

• Download de Paint Selector app van BOSS paints.
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Schilderwerken 
Buyse Paintings | Deco-Mind | Decoratie Demaere 
Decoratie Luc Coenen | Dimitri Moenaert Schilderwerken 
Elite Painting | Eric Finaut bvba | Frank Vandamme bvba 
Groep D-Deco | Hessels Decoratie | Kreapaint nv  
MC Schilderwerken | SBS Stephen Bral  
Schilder- en Decoratiewerken Stefan Geerts  
Schilderwerken Tackaert | Schilderwerken Tommy Bleyen 
Sergio Marra bvba | Steve Cobbaert Schilder- en 
Decoratiewerken | Sonneville nv | Texture Painting 
Callens Decoratie bvba | L.I.S. nv

Fotografie 
Stefanie Faveere | Michiel De Cleene | Peter Verplancke

Styling 
Dille en Kamille | Meubelen Gaverzicht 
MDC Interieur Concept


