
ONTWERP VRIJ MET METAAL
EENVOUDIG METALEN WANDEN MAKEN 

MET DE ECHTE METALSTUC

VeroMetal AquaFill® metaalstuc

VeroMetal AquaFill® is een metaalstuc van écht metaal, 
die op nagenoeg ieder oppervlak kan worden aangebracht.
Na het aanbrengen heeft VeroMetal AquaFill® alle op-
tische en fysische eigenschappen van het betreffende  
metaal. Door het oppervlak te schuren, polijsten, patine-
ren of oxideren ontstaat er een uniek eindresultaat. Een 
glad glanzend uiterlijk of juist een afwerking met een 
verouderde en verweerde structuur. Alles is mogelijk met 
VeroMetal AquaFill®. Elke wand of vloer krijgt een unieke 
en karakteristieke metalen uitstraling. 

Gemakkelijk toe te passen
Lange open tijd 
Maximale metaalglans

Van voorstrijk tot vele verschillende metalen wandafwer-
kingen, VeroMetal AquaFill® is een compleet systeem.



Gecertificeerde verwerkers
Wij streven altijd naar een superieur eindresultaat, voor 
ieder project gemaakt met VeroMetal AquaFill®. Om dit te 
bewerkstelligen werken wij samen met een selectief net-
werk van gecertificeerde verwerkers. VeroMetal AquaFill®  
verwerkers zijn goed opgeleid en gekwalificeerd. 

Uitgebreid assortiment

VeroMetal AquaFill® is verkrijgbaar in veel verschillende 
metalen waaronder messing, brons, koper, ‘goud’, ijzer, 
nikkel-zilver en tin. Daarnaast is het mogelijk om de basis-
metalen naar wens te mengen. 
De watergedragen metaalstuc kun je op diverse manieren 
bewerken, bijvoorbeeld borstelen, polijsten en verweren. 
Elk eindresultaat is uniek. 
Wil je een eerste indruk van alle metalen en mogelijke 
afwerkingen? Kijk op onze website www.verometal.com 
bij ‘metalen & finishes’. Voor een overzicht van ontwerpen 
met VeroMetal AquaFill®, ga je naar ‘galerie’.

www.verometal.nl/aquafill

Makkelijker te verwerken,   
een langere open tijd

Het product is nu nog gemakkelijker te verwerken en 
heeft een langere open tijd. Dit geeft je ruim de tijd 
om elk oppervlak het gewenste eindresultaat te geven.  
VeroMetal AquaFill® hecht zeer goed op vrijwel elk  
oppervlak. VeroMetal AquaFill® is reukloos, dus na het 
aanbrengen blijven er geen onaangename geuren achter. 
VeroMetal AquaFill® is een compleet systeem door de toe-
voeging van de speciaal door ons ontwikkelde VeroMetal 
AquaFill® Primer. De korte droogtijden zorgen ervoor dat 
je snel achter elkaar kunt doorwerken. Een afwerking met 
VeroMetal AquaFill® is gemakkelijk te reinigen en onder-
houden. Afhankelijk van de glansgraad kan een oppervlak 
bij beschadiging gerepareerd worden.


