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milieuvriendelijke
schildersverf
VOOR EEN GEZOND
BINNEN- EN BUITENKLIMAAT
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Met Copperant draagt u direct bij aan een duurzame
bescherming van objecten en het verkleinen van uw global
footprint. De verven leveren niet alleen een optimale prestatie,
ze zijn ook nog eens gemaakt van natuurlijke grondstoﬀen.
Een duurzame toekomst
De consumptie van de huidige wereldbevolking is zo groot dat er twee
planeten nodig zijn om te blijven voorzien in grondstoﬀen, voedsel
en energie. Als maatschappij hebben we voor toekomstige generaties
de verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op onze aarde. Bedrijven
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van
onze planeet door gebruik te maken van natuurlijke grondstoﬀen
en duurzame energie. Door het verkleinen van de ‘global footprint’
kunnen bedrijven een aanzienlijke reductie van CO2 in de atmosfeer
mogelijk maken en hiermee de klimaatverandering tegengaan.
Copperant loopt hier al jaren op vooruit door het toepassen van
natuurlijke en biobased grondstoﬀen en zo min mogelijk oplosmiddel.
Daarnaast wordt de verf volledig CO2-neutraal geproduceerd door zelf
opgewekte zonne-energie. Veel vakschilders en opdrachtgevers kiezen
daarom bewust al voor Copperant, de groenste verf.
• gebruik van zo min mogelijk oplosmiddelen
• gemaakt van biobased grondstoﬀen
(plantaardig bindmiddel)
• emissiearm (zeer lage uitstoot in de leefomgeving)
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verantwoord
schilderen
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Copperant Pura is een biobased en watergedragen verf.
De betere verven voor binnen schilderwerk: emissiearm en
voor een blijvend schoon en prettig binnenklimaat.
De lakken en muurverven van Copperant Pura ruikt u bijna niet. Ideaal
voor het binnen schilderen van muren, deuren en kozijnen. Doordat
de verf geen schadelijke concentraties toxische stoﬀen bevat, is de verf
verantwoord te gebruiken. Met de sneldrogende Copperant Pura kunt
u de geschilderde ruimtes direct in gebruik nemen zonder langdurig
te moeten ventileren. Copperant Pura heeft een A+label voor uitstoot
in de leefomgeving. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat er geen
schadelijke stoﬀen in de lucht komen tijdens het schilderen. En dat
is gezonder voor schilders en bewoners.

7

COPPERANT PURA MULTIPRIMER
Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoﬀen. Geschikt als grondverf of
voorlak op ondergronden als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer
is geschikt voor binnen en buiten en zorgt in combinatie met Pura Lakverf
voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De primer
is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal in te zetten door
de goede dekking en vullende eigenschappen.
Stofdroog/
overschilderbaar

20 min. / 20 min.

Theoretisch
verbruik

22 m2/l

Glansgraad

10-20 GU

COPPERANT PURA LAKVERF
MAT, ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel
en andere natuurlijke grondstoﬀen. Geschikt voor verschillende
ondergronden (binnen en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer.
Samen zorgen ze voor een langdurige bescherming. De lak is krasen stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of
bladderen minimaal is. Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een
optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele
kleur en glans. Bovendien is de Pura Lakverf huidvetbestendig.
Stofdroog/
overschilderbaar
Glansgraad Pura
Lakverf mat

30 min. / 1,5 uur
5-10 GU

Theoretisch
verbruik

22,5 m2/l

Glansgraad Pura
Lakverf zijdeglans

35-50 GU

Buitenduurzaamheid

7 jaar*

Glansgraad Pura
Lakverf hoogglans

80-85 GU

COPPERANT PURA DEKKENDE BUITENBEITS
Copperant Pura Dekkende Buitenbeits op basis van water en biobased
bindmiddel. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. Geeft
een langdurige bescherming en is kras- en stootvast. Pura Buitenbeits
heeft een prettige verwerking, een optimale dekking en een langdurig
behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar als dekkende
afwerking in alle kleuren.
Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. / 4 uur

Theoretisch
verbruik

14,6 m2/l

Buitenduurzaamheid

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A
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B

C

7 jaar*

Glansgraad

EU Ecolabel:
NL/044/002

35 GU

COPPERANT PURA TRANSPARANTE BEITS
Transparante Beits op basis van water en biobased bindmiddel.
Geschikt voor binnengebruik op hout als één-pot-systeem. Geeft een
langdurige bescherming en is kras- en stootvast. Pura Transparante
Beits heeft een prettige verwerking en zorgt voor een langdurig behoud
van glans. De beits is beschikbaar als transparante afwerking en semitransparante houtkleuren.

Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. /4 uur

Theoretisch
verbruik

10-12 m2/l

Glansgraad

35 GU

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT
Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig
bindmiddel en andere natuurlijke grondstoﬀen. Deze goed dekkende,
aanzetvrij te verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle
kleuren van het Copperant KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede
hechting op ondergronden als cement, hout, steen en gips en droogt snel.
Pura Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en
dekking klasse 2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag
in vochtige ruimtes.
Stofdroog/
overschilderbaar

20 min. / 2 uur

Theoretisch
verbruik

14 m2/l

Glansgraad

< 5 GU

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF
Superieure, extra dekkende muurverf op basis van water en plantaardig
bindmiddel. Deze zeer goed dekkende, aanzetvrij te verwerken muurverf
voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het Copperant
KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden als
cement, hout, steen en gips en droogt snel. Bij zuigende ondergronden
het oppervlak behandelen met voorstrijk. Pura Monopac Muurverf
beantwoordt aan dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2
(DIN EN13300).
Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. / 2 uur

Theoretisch
verbruik

14 m2/l

Glansgraad

< 5 GU

* Maximale onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en
omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.

9

beschermd
in weer
en wind
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Met de biobased buitenverf van Copperant is uw schilderwerk
voor jaren duurzaam beschermd. Door de uitstekende dekking
is zelfs minder verf nodig. De Quattro lakverf heeft een zeer
hoge UV-bestendigheid en zorgt voor een langdurig behoud
van originele kleur en glans.
Met de duurzame Quattro verf wordt houtwerk buiten langdurig
beschermd tegen alle weersomstandigheden. Hierdoor kan de
onderhoudsfrequentie worden verlaagd en daarmee wordt op kosten
en het gebruik van grondstoﬀen bespaard. De totale milieu-impact
van schilderwerk wordt hiermee aanzienlijk verlaagd. Zo moeten
gevelkozijnen normaliter elke zes jaar worden geschilderd.
Met Copperant Quattro kunt u onderhoudsintervallen oprekken
tot maximaal 10 jaar!
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natuurlijk
klassiek
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Copperant Ycoleum is een traditioneel biobased lijnolie pakket
bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor
monumentale panden en boerderijen vanwege de klassieke
uitstraling door de mooie vloei en glans.
Copperant Ycoleum is gebaseerd op de originele KleurCopperant
buitenbeits die vanaf 1870 geproduceerd werd door Fabriek Het Y in
Amsterdam. De recepten van deze verf zijn goed bewaard gebleven en
blijken in deze tijd zeer waardevol voor het doorontwikkelen van de
duurzame verf. Ycoleum is verkrijgbaar als hoogglans lakverf en een
dekkende buitenbeits.
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COPPERANT QUATTRO GRONDVERF
Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor
hout op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft
een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend
uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een
superstrakke afwerking. Te gebruiken in combinatie met Quattro Lakverf.
Stofdroog/
overschilderbaar

2 uur / 16 uur

Theoretisch
verbruik

16,5 m2/l

Glansgraad

15 GU

COPPERANT QUATTRO LAKVERF UV+
ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS
Professionele UV-bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel.
In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans
op barsten of bladderen minimaal is. Quattro Lakverf heeft een prettige
verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig
behoud van originele kleur en glans door de zeer hoge UV-bestendigheid.
Stofdroog/
overschilderbaar
Glansgraad Quattro
Lakverf zijdeglans

2 uur / 16 uur
35-50 GU

Theoretisch
verbruik

16,5 m2/l

Glansgraad Quattro
Lakverf hoogglans

Buitenduurzaamheid

10 jaar*

> 90 GU

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+
Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel.
Als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken. Het is een
echte onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een
professionele lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft
goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen, is snel
watervast, kras- en stootvast en UV-bestendig. Quattro Systeemverf heeft
een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een
langdurig behoud van originele kleur en glans.
Stofdroog/
overschilderbaar

2 uur / 16 uur

Theoretisch
verbruik

16,5 m2/l

Buitenduurzaamheid

* Maximale onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en
omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
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10 jaar*

Glansgraad

70-80 GU

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+
Copperant Quattro Metaallak UV+ is een halfglanzende, dekkende en
roestwerende primer/aﬂak (één-pot-systeem) op basis van plantaardig
bindmiddel. De lak is gebruiksklaar en speciaal toe te passen op metalen
objecten zoals hekken, pijpen, radiatoren, agrarische werktuigen en
deuren. Door toepassing van speciale anticorrosieve pigmenten is het
gebruik van roestwerende grondverf overbodig.
Stofdroog/
overschilderbaar

2 uur / 16 uur

Theoretisch
verbruik

12,5 m2/l

Buitenduurzaamheid

10 jaar*

Glansgraad

70-90 GU

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS
Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld
hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast
op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als
transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.
Stofdroog/
overschilderbaar

3 uur / 12 uur

Theoretisch
verbruik

18 m2/l

Buitenduurzaamheid

7 jaar*

Glansgraad

70-80 GU

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS
Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering
op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op
hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect
onderhoudssyteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel
te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten
ondergronden. De verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.
Stofdroog/
overschilderbaar

3 uur / 16 uur

Theoretisch
verbruik

20 m2/l

Buitenduurzaamheid

7 jaar*

Glansgraad

70-80 GU

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS
Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie.
In combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf
of Pura Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans
een langdurige bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan
buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden zoals
gevelbetimmeringen en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke
gewenste dekkende kleur.
Stofdroog/
overschilderbaar

3 uur / 16 uur

Theoretisch
verbruik

22 m2/l

Buitenduurzaamheid

7 jaar*

Glansgraad

> 90 GU

laat muren
ademen
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Copperant Minérale is een ‘ademende’ kalkmatte mineraal
muurverf. De verf heeft een zeer goede hechting op stenen
ondergronden en biedt bescherming tegen doorslag van regen.
De muurverf van Copperant Minérale is in hoge mate waterafstotend
en zorgt voor weerstand tegen schimmels en algen. Ideaal voor het
binnen schilderen van vochtige ruimtes zoals de badkamer en kelder.
Daarnaast is de verf perfect voor buitenmuren. De verf hecht
zelfs goed op oude verﬂagen en niet-zuigende ondergronden.
De waterdampdoorlatende verf scheurt en bladdert niet.

17

plantbased
verf voor
spuitapplicatie
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Met de plantbased Copperant Altra worden muren voorzien van
een goed reinigbare muurverf. Altra is dé milieuvriendelijke
oplossing voor grote oppervlaktes. De verf is geschikt voor
circulair bouwen en onderhouden, zowel binnen als buiten.
De muurverven van Copperant Altra zijn gemaakt van plantaardige
grondstoﬀen. Door gebruik te maken van deze natuurlijke grondstoﬀen
wordt een forse positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen
van CO2-uitstoot in de atmosfeer. Deze plantaardige grondstoﬀen
zijn in theorie onuitputtelijk in tegenstelling tot fossiele grondstoﬀen
(aardolie). Plantbased verf heeft door zijn natuurlijke eigenschappen
aanvullende voordelen op het gebied van gezondheid en comfort.
De muurverven zijn speciaal ontwikkeld voor spuitapplicatie, maar
zijn ook zeer goed te verwerken met roller en kwast.
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COPPERANT MINÉRALE MUURPRIMER
Kleurloze, impregnerende primer op basis van kieselsol en kaliwaterglas
(sol-silicaat). Voor het fixeren van sterk of onregelmatig zuigende en
licht poederende ondergronden. Zeer geschikt voor het behandelen van
cement- en/of kalkbepleistering, historische gebouwen en monumenten.
Kan ook binnen worden toegepast. De muurprimer is te gebruiken als
grondlaag voor de Copperant Minérale Muurverf.
Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. /12 uur

Theoretisch
verbruik

3-10 m2/l

kleurloos

Kleur

COPPERANT MINÉRALE MUURVERF KALKMAT
Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde bindmiddelcombinatie kieselsol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer goede
hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige verﬂagen
en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt bescherming
tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend en heeft een
zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. Uitermate
geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige ruimten,
zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag niet en
door de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting is er
geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze
muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid. Bij zuigende ondergronden
het oppervlak voorbehandelen met Copperant Minérale Muurprimer.
Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. / 12 uur

Theoretisch
verbruik

10,5 m2/l

Buitenduurzaamheid

15 jaar*

Glansgraad

* Maximale onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en
omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A
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B

C

EU Ecolabel:
NL/044/002

< 5 GU

COPPERANT ALTRA MUURVERF
Altra Muurverf is een universele circulaire muurverf voor binnen- en
buitengebruik. Het is een multi-inzetbare matte muurverf op basis van
plantaardig bindmiddel. De muurverf is zéér geschikt voor spuitapplicatie,
maar is daarnaast ook uitstekend te verwerken met de roller en kwast.
De goed reinigbare Altra Muurverf (schrobvast klasse 1) is toepasbaar
op steenachtige ondergronden als beton, metselwerk, pleisterwerk,
plaatmateriaal en glasweefsel. Dit maakt het product een slimme
economische keuze. Breed scala aan kleuren beschikbaar via het
Copperant Kleurmengsysteem.
Stofdroog/
overschilderbaar

30 min. /4 uur

Theoretisch
verbruik

9-11 m2/l

Glansgraad

< 5 GU

COPPERANT ALTRA SPACKSPRAY
Altra Spackspray is een zéér milieuvriendelijke muurverf (70% lagere
milieubelasting) specifiek voor circulair bouwen en als finishing voor
vers stucwerk. De Altra Spackspray is de eerste plantbased titaanwitvrije gladde muurverf van Nederland. De prima reinigbare spackspray is
geschikt voor binnengebruik. De Altra Spackspray wordt met een verfspuit
aangebracht als een semi-transparante verﬃlm welke na droging zijn
uiteindelijke kleur zal krijgen. Toepasbaar op steenachtige ondergronden
als (vers) spackwerk, beton, metselwerk, (vers) pleisterwerk en
voorbehandeld plaatmateriaal. Ook is de spackspray toepasbaar op oude
verﬂagen. Verkrijgbaar in de wittinten: RAL9010, RAL9016 en RAL9001 en
enkele pasteltinten uit de Copperant Mucha Colours serie (CMC).
Stofdroog/
overschilderbaar

1 uur / 4 uur

Theoretisch
verbruik

5-8 m2/l

Glansgraad

< 5 GU

Copperant Altra is tot stand gekomen in samenwerking met DSM die met Decovery®
een uniek plantbased high performance bindmiddel heeft ontwikkeld.
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CO2-REDUCTIE MET VERF
Met ons schildersmerk Copperant laten we zien dat een aanzienlijke
reductie van CO2 in de atmosfeer mogelijk is. De verf wordt gemaakt
van natuurlijke grondstoﬀen in plaats van fossiele grondstoﬀen en
geproduceerd met groene energie. Door te kiezen voor Copperant dragen
schilders bij aan het beperken van de klimaatverandering. Hoe zit dat?

CO2 wordt plant

Plant wordt grondstof en restafval.
Van dit restafval wordt bindmiddel gemaakt.

22

= fotosynthese.

Met dit biobased bindmiddel wordt
Copperant* gemaakt.

*Heeft betrekking op de productlijnen Pura, Altra, Quattro en Ycoleum.

Het gebruik van biobased bindmiddel reduceert bij
1 liter Copperant tot 922 gram CO2-uitstoot.

De productie met zelfopgewekte zonne-energie reduceert
nog eens tot 95 gram CO2-uitstoot per liter.

Schilderen met 1 liter Copperant resulteert in
een reductie tot 1 kilo CO2-uitstoot.
Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van:

7 km rijden op diesel

(Bij verbruik +/- 1/20 volgens ecoscore.be)

meer dan 2 uur stofzuigen

(bij verbruik 900 watt/u; EU-eisen 09-2017)

1 jaar opladen van de
mobiele telefoon

(+/- 2kWh volgens METRO - 2016)

2 trommels was drogen

(+/- 1kWh per droogbeurt met A+
warmtepompdroger volgens
milieucentraal.nl 11-2017)

Gebaseerd op vaststelling hoeveelheid 14C door USDA en TÜV Austria. Hoeveelheid 14C x 3,666 = hoeveelheid CO2.
Testgegevens zijn inzichtelijk in het certificatenboek en op www.copperant.nl.
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GETEST EN GECERTIFICEERD
Copperant voldoet aan de strenge eisen op het gebied van milieu
en kwaliteit. We hebben onze verf door externe experts laten
testen op duurzaamheid, kwaliteit en impact op het milieu.
We zijn erin geslaagd het EU Ecolabel te mogen voeren voor
het milieuvriendelijke Copperant Pura en Minérale pakket.
Deze verven hebben tevens het A+ label voor een minimale
uitstoot in de leefomgeving.

EU ECOLABEL
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk. Doel van het label is
duurzame productie en consumptie te stimuleren. Producten en diensten
met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van
grondstoﬀen, energie, water, schadelijke stoﬀen, afval en verpakkingen.
Copperant Pura en Copperant Minérale zijn gecertiﬁceerd voor het
EU Ecolabel.
EUROFINS EMISSIE LABEL
Om de mate van uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoﬀen) in de
leefomgeving te categoriseren, is binnen Europa een aantal richtlijnen van
toepassing. Met behulp van diverse testen wordt niet alleen het aandeel
VOS in een product bepaald, maar vooral ook wat de emissie en aard van
betreﬀende stoﬀen in de leefomgeving is bij gebruik. Copperant Pura en
Copperant Minérale hebben een A+ label voor uitstoot in de leefomgeving.
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FYTOTOXICITEIT
Om te bepalen of er mogelijk een negatieve invloed is van verf op de
ontkieming en groei van planten worden op een aantal plantsoorten
fytotoxiciteitstesten uitgevoerd. Hierbij wordt verf toegevoegd aan de
grond en gekeken wat de invloed is op de kieming en plantengroei van
gerst, tuinkers en radijs. Uit deze test is gebleken dat de Copperant Pura
verven geen negatieve invloed hebben op de ontkieming en groei van
planten. Dit toont aan dat de verf geen schadelijke concentraties toxische
stoﬀen bevat.
ZWARE METALEN
Uit testen is gebleken dat het gehalte zware metalen en ﬂuor in de
Copperant Pura verven ruim lager is dan de grenswaarden zoals
gedeﬁnieerd door de beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC).
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KINDERSPEELGOED
Om te bepalen of verven mogen worden toegepast op speelgoed wordt
door een chemische test bepaald hoeveel zware metalen en andere
schadelijke stoﬀen er uit de verf migreren. Uit deze test is gebleken
dat de Copperant Pura verven veilig zijn voor verantwoord gebruik op
kinderspeelgoed en meubels (EN 71-3 Safety for Toys).
BIOBASED GEHALTE
Om vast te stellen wat het biobased gehalte van een product is, kan een
14
C analyse methode worden uitgevoerd. Op basis van het resultaat
(gehalte aan 14C = gehalte biobased koolstof) geeft TÜV Austria een
certiﬁcaat af met een aantal sterren. Op basis van het vastgestelde
percentage hernieuwbare grondstoﬀen (% biobased) kan het product
worden gecertiﬁceerd als één-, twee-, drie- of vier-ster-biobased. De
Copperant Ycoleum verven zijn gecertiﬁceerd met 3 sterren OK biobased.
De Copperant Quattro buitenverf heeft 2 sterren OK biobased. Om in
aanmerking te komen voor het OK biobased certiﬁcaat van Vinçotte
moeten geteste producten minimaal 50 vol% organisch materiaal
bevatten. Watergedragen producten zoals Copperant Pura bevatten van
nature minder dan 50 vol% organisch materiaal. Voor dit soort producten
is het USDA-certiﬁcaat geschikt. De methode om te bepalen wat het
biobased aandeel is, is eenzelfde 14C testmethode.
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COT KWALITEITSNORMEN
Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT) is een
onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en
industrie. In een COT kwaliteitsomschrijving gaat het om prestaties
die van verfproducten en -systemen mogen worden verwacht qua
duurzaamheid en verwerking zoals droogtijden, overschilderbaarheid
en viscositeit. Maar er worden ook eisen gesteld aan fysische en
chemische eigenschappen zoals elasticiteit, hechting, dekking en
hardheid. In de kwaliteitsomschrijvingen gaat het dus niet alleen om
producteigenschappen. De Copperant verven zijn COT getoetst en
voldoen aan de eisen van de verschillende kwaliteitsomschrijvingen.
BREEAM-NL
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk
om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen
op duurzaamheidsprestatie. Het gebruik van de Copperant Pura
en Copperant Minérale verven (beiden GN22 Compliant) draagt bij
aan het ontvangen van een BREEAM certiﬁcaat voor opgeleverde
nieuwbouwprojecten of grootschalige renovaties.
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GROENE SCHILDERS
Al veel vakschilders kiezen bewust voor Copperant, de groenste
verf. Zij hebben zich aangesloten bij het Groene Schilder
Netwerk en proﬁleren zich zo als duurzame vakschilder.
Copperant ondersteunt deze ‘groene schilders’ met adviezen,
kwaliteitsproducten en communicatiemiddelen. Bij een ‘groene
schilder’ is zowel particulier als zakelijk schilderwerk in goede
handen en draagt de opdrachtgever bij aan de reductie van
CO2 in de atmosfeer. Zo werken we samen aan een duurzame
leefomgeving.
De verf is verkrijgbaar via een uitgebreid netwerk van
groothandels. Kijk hiervoor op de website www.copperant.nl.
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BARIL COATINGS
Baril Coatings is de ontwikkelaar en producent van Copperant.
Het innovatieve familiebedrijf maakt zich sterk voor een duurzame
samenleving. Alle medewerkers hebben hierbij dezelfde ambitie:
oplossingen op maat bieden die perfect passen bij de klant én die
respect hebben voor de leefomgeving. De productie van Baril Coatings
is verantwoord en emissiearm door de inzet van biobased grondstoﬀen,
100% duurzame energie (eigen zonnepanelen gecombineerd met
windenergie) en door het beperken van afval door hergebruik en
afvalscheiding. Baril Coatings dringt het gebruik van gevaarlijke stoﬀen
terug, werkt aan een schone en veilige werkomgeving en het wagenpark
bestaat uit elektrische auto’s.
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COPPERANT INNOVATIES

In ons moderne laboratorium wordt continue gewerkt aan duurzame
productinnovaties. In 2020 zullen onder andere de volgende Copperant
producten worden geïntroduceerd:

FLORA PARKETLAK

Biobased lakken voor houten vloeren, één- en
tweecomponenten lak in verschillende glansgraden.

Altra

ALTRA GROND- EN LAKVERF

Watergedragen plantbased grondverf en lakverf (met KOMO-keur).
Geschikt voor circulair bouwen en industriële spuitapplicatie.

ALTRA ZERO MUURVERF

0% VOC, 0% titaanwit, 0% toxische stoﬀen
0% fossiele grondstoﬀen, 0% fossiele energie.

YCOLEUM AQUA

Watergedragen lakverven op basis van lijnolie voor buiten.

PURA VOORSTRIJK

Watergedragen biobased voorstrijk voor binnenmuren.

MINÉRALE INTERIOR

Watergedragen kalkmatte ‘ademende’ mineraal muurverf voor binnen.
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