
Natuurlijke  
matte afwerking, 
zeer duurzaam

CETOL BL NATURAL MAT



Buiten houtwerk verdient de beste bescherming om zijn natuurlijke 
uitstraling te behouden voor een lange periode. Sikkens Cetol 
BL Natural Mat biedt die bescherming in een vooraanstaand, 
watergedragen systeem. Het geeft een natuurlijke matte afwerking 
die de nerven en het karakter van het hout versterken. Werkend 
van binnenuit, creëert de beits een geavanceerde beschermende 
laag die voorkomt dat er scheurtjes ontstaan of dat het bladdert. 
Tegelijkertijd wordt het hout beschermd tegen alle weerselementen. 
Door een effectieve bescherming tegen de zon en regen blijft de 
natuurlijke uitstraling van het hout langer mooi.

Nutri-protect technology
Deze geavanceerde technologie zorgt voor 
een optimale indringing van het hout, werkt 
van binnenuit en creëert een beschermende 
matte laag.

Uitstraling blijft
Het systeem vormt een flexibele laag  
die voorkomt dat het scheurt of bladdert.  
Zo blijft de unieke uitstraling van hout  
langer bewaard.

Duurzame bescherming 
Met een optimale bescherming tegen 
alle weertypes, zelfs in extreme situaties, 
beschermt Sikkens Cetol BL Natural Mat 
het hout tegen aantasting door regen en  
zonlicht.

Mooi en beschermend, alles in één. 
Het nieuwe één-pot-systeem met een 
matte afwerking om de natuurlijke 
houten uitstraling van je buitenwerk 
langer goed en mooi te houden.

CETOL BL NATURAL MAT

Een nieuwe generatie
Cetol BL Natural Mat geeft een matte afwerking die de uitstraling  
van het hout accentueert en geen glanzende laag vormt zoals bij 
andere producten.

Regulier verfsysteem Cetol BL Natural Mat



Elke opdracht moet
leiden tot een perfect
eindresultaat.

Sinds 1792 is dit waar
het bij Sikkens om draait:
hoogkwalitatieve verf en
coatings, vervaardigd met
de beste grondstoffen.
Wij zijn ervan overtuigd dat
een perfect eindresultaat
enkel mogelijk is door het
gebruik van de allerbeste
kwaliteit. Al onze producten
en expertise zijn dan ook
het gevolg van baanbrekend
onderzoek en technologie.
Een perfecte afwerking
begint hier!
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Het eindresultaat in transparante producten  
is afhankelijk van de kwaliteit en de eigen-
schappen van de ondergrond, de houtsoort,  
de houtstructuur en het aantal aangebrachte 
verflagen. Om deze redenen kan de eindkleur 
en de glansgraad afwijken van het staal in 
de brochure. Wij adviseren je daarom altijd 
eerst een proefvlak op te zetten. Gebruik van  
deze kleurenkaart is alleen toegestaan ter  
specificatie en verkrijging van producten die 
door AkzoNobel Coatings International B.V.  
of dochterondernemingen daarvan vervaardigd 
en/of geleverd worden.  
 
Voor meer informatie over de Sikkens Cetol BL 
Natural Mat kun je contact opnemen met jouw 
Sikkens contactpersoon of Sikkens Service 
Center.


