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VOORWOORD
MAVRO International, al meer dan 20 jaar uw integere en vertrouwde partner in productie 
en levering van reinigings- en beschermingsproducten. Wij zetten dagelijks al onze kennis 
en ervaring in om objecten en de omgeving in hun oorspronkelijke schoonheid en waarde 
te behouden.

MAVRO International is ISO 9001 gecertificeerd
Voortdurende verbetering en streven naar perfectie, dat is onze grootste drijfveer. Wij van 
MAVRO zijn dan ook bijzonder trots en vereerd om mee te delen dat MAVRO International  
sinds oktober 2020 ISO 9001 gecertificeerd is! 
In 2021 heeft MAVRO International het ISO 9001 certificaat opnieuw behaald. De in 
oktober gehouden hercertificeringsaudit is succesvol verlopen en afgesloten.

Het collectieve enthousiasme, dezelfde mindset en het gevoel gezamenlijk te werken aan de 
successen van MAVRO is onverminderd stabiel gebleken. 
Datzelfde geldt voor de kwaliteit van alle bedrijfsprocessen, vastgestelde doelen en het 
kwaliteitsmanagement.

MAVRO biedt trainingen en workshops aan
Wij zijn zeer trots op onze workshops en trainingen die we sinds geruime tijd met succes 
organiseren bij ons op kantoor te Zaltbommel. Tijdens de workshops krijgt u volop de kans 
om de werking en toepassing van onze producten in de praktijk te ontdekken. Houd onze 
social media kanalen in de gaten. Naast interessante nieuwsberichten en sample acties 
houden wij u ook op de hoogte van de beschikbare data van de workshops. 

Voor u ligt de prijslijst voor jaargang 2022, met een groot deel van ons assortiment over-
zichtelijk gepresenteerd. Wilt u meer weten over onze producten? Wij geven u graag meer 
informatie. Bezoek onze website www.mavro-int.com of webshop www.mavro-int.shop of 
neem contact met ons op via info@mavro--int.com of 0418 680 680. 

Maarten Verduin
Directeur
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OVER ONS
Waar staan wij voor?
MAVRO International staat voor consistente vernieuwing en 
vooruitgang. Onze Research & Development afdeling is voortdurend 
bezig met signaleren en toepassen van de nieuwste technologieën 
en ontwikkelingen. Gestaag verwerven en uitbreiden van kennis is 
een nooit aflatend proces. Dit leidt tot het regelmatig vernieuwen en 
aanpassen van ons assortiment.

Ook in het afgelopen jaar is onze productenrange uitgebreid met 
nieuwe hoogwaardige producten. 

De hoogste kwaliteit in producten en diensten is bij MAVRO International 
de enige standaard.

De mensen van MAVRO zijn een gedreven team van jonge, energieke 
vakspecialisten die alleen genoegen nemen met het beste. Wij worden 
blij van presteren, innoveren en meedenken met onze klanten.

Heeft u een technisch vraagstuk? Onze Commercieel Technisch 
Adviseurs en Research & Development specialisten beschouwen uw 
vraag als een persoonlijke uitdaging.

TOEGANKELIJK

SERVICEGERICHT

VERNIEUWEND

Waarom kiezen voor MAVRO international?
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ONS LAB

In het laboratorium van MAVRO International wordt 
doorlopend gewerkt aan het ontwikkelen van 
nieuwe en het verbeteren van bestaande 
producten.

Wij bieden voor vrijwel elk probleem en elke 
ondergrond een oplossing op maat. Bent u 
geconfronteerd met een technisch vraagstuk en lijkt 
het onmogelijk om een passend product en 
oplossing te vinden? Geen zorgen, onze 
specialisten staan klaar om u te begeleiden en het 
oplossen van uw vraagstuk op zich te nemen. Wij 
ontwikkelen nieuwe producten op maat, speciaal 
voor het oplossen van dat ene unieke vraagstuk.
Uiteraard kunt u bij onze Research & Development 
specialisten terecht voor al uw technische vragen 
en staan zij dagelijks klaar om hun collega’s te 
ondersteunen met het zoeken naar oplossingen. 

Al onze producten worden in eigen lab en in de 
praktijk uitvoerig getest.
MAVRO staat vanaf dag één voor het ontwikkelen 
van duurzame producten, omdat het beschermen 
van onze natuurlijke omgeving belangrijk is. Bij het 
ontwikkelen van elk product houden wij rekening 
met strenge specificaties op het gebied van 
milieuvriendelijkheid en hechten veel waarde aan 
het ontwikkelen, promoten en distribueren van 
groene technologieën.

De Research & Development afdeling van MAVRO 
bestaat niet uit onbenaderbare stoffige 
wetenschappers, maar uit een levendig, nauw bij 
het bedrijf betrokken afdeling. 
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Brent Fasting
Afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht in Chemie, is de 
ondernemende, leergierige en creatieve Brent één van de 
bezielende specialisten van de Research & Development afde-
ling. Net als zijn collega’s is Brent buitengewoon klantgericht 
en hanteert hij in de dagelijkse praktijk de ‘open deuren’ 
oplossingsgerichte en laagdrempelige mentaliteit.

Joris Meulman
Joris Meulman heeft altijd al een zwak gehad voor de 
nanotechnologie. Na zijn HAVO opleiding heeft hij daarom 
bewust gekozen voor een 2-jarige specialisatie-traject in 
Enschede en twee nano-gerelateerde stages. Joris houdt zich 
dagelijks met onverminderd enthousiasme bezig met 
verbeterde en nieuwe productontwikkelingen.

Jaap Man
Door zijn grote ervaring, kennis en lange staat van dienst 
is Jaap Man de echte vraagbaak van de afdeling en een 
geweldige mentor voor Brent en Joris. Bij het ontwikkelen 
van nieuwe producten ‘speelt’ hij graag met grondstoffen om 
de beste samenstelling te vinden. Jaap vindt het inspirerend 
om de vraagstukken van klanten te helpen oplossen en een 
ondersteuning te leveren aan de buitendienst bij vragen over 
de vervuiling en de ondergrond. 

Maak kennis met drie gewaardeerde members van het 
Research & Development team van MAVRO:
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REMOVERS
MAVRO is de maatstaf voor veilige en effectieve REMOVERS die 
zelfs de moeilijkste graffiti, verven, inkten en coatings kunnen 
verwijderen. Met het buitengewoon veelzijdige assortiment aan 
REMOVERS biedt MAVRO een oplossing op ieder afwerkmateriaal. De 
producten worden uitvoerig getest in eigen laboratorium en vakkundig 
gedemonstreerd op locatie door onze technische adviseurs. Al vele 
jaren worden de REMOVERS succesvol toegepast bij vervoersbedrijven, 
overheidsinstellingen, aannemers, schoonmaakbedrijven en in de 
industrie.

Heb je een vraag over  
 één van deze producten?

Bel ons op 0418 680 680

Onze producten zijn te vinden in  
de volgende productgroepen:

• Graffiti verwijderaars
• Inkt verwijderaars
• Schaduw verwijderaars
• Overige verwijderaars
• Afbijt middelen
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PRODUCTTABEL
GRAFFITI VERWIJDERAARS

Bekladding
BETON METSEL-

WERK
NAT-

UURSTEEN 
(GESLOTEN)

NAT-
UURSTEEN 

(OPEN)

GECOAT 
(DICHT)

Permanente 
marker

Graffiti INKREMOVER GEL INKREMOVER
INKREMOVER 

GEL INKREMOVER

Schaduw SHADOWREMOVER GEL
SHADOW-
REMOVER 

SHADOW-
REMOVER GEL

SHADOW-
REMOVER 

Spuitbus-
verven

Graffiti GRAFFITIREMOVER GEL
GRAFFITIGEL 

221 RS

Schaduw
SHADOW-

REMOVER GEL
SHADOW-
REMOVER 

SHADOW-
REMOVER GEL

SHADOW-
REMOVER

Verf
Licht STRIP-OFF 

Zwaar STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

2K verven
Epoxy

STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

PU

Tectyl® 
restanten en 

bitumen

Graffiti
BITUMEN REMOVER/BITUMEN REMOVER GEL

Schaduw
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PRODUCTTABEL
VERVOLG GRAFFITI VERWIJDERAARS

Bekladding
GECOAT 
(MUUR-
VERVEN)

KUNST-
STOFFEN

VOLKERN-
PLATEN

GLAS EERDER 
VOORZIEN 
VAN AG 
COATING

Permanente 
marker

Graffiti INKREMOVER 

Schaduw SHADOWREMOVER 

Spuitbus-
verven

Graffiti GRAFFITI-
REMOVER LITE

GRAFFITI-
REMOVER

(EXTRA) LITE

GRAFFITIREMOVER GEL GRAFFITI-
REMOVER LITE

Schaduw SHADOWREMOVER

Verf

Licht GRAFFITIREMOVER LITE GRAFFITI-
REMOVER GEL

GRAFFITI-
REMOVER LITE

GRAFFITI-
REMOVER GEL

Zwaar GRAFFITIREMOVER LITE STRIP-OFF HD GRAFFITI-
REMOVER LITE

STRIP-OFF HD

2K verven
Epoxy

STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

PU

Tectyl® 
restanten en 

bitumen

Graffiti
BITUMEN REMOVER/BITUMEN REMOVER GEL

Schaduw
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PRODUCTTABEL
OVERIGE VERWIJDERAARS

Vervuiling
BETON METSELWERK NATUUR-

STEEN 
(GESLOTEN)

NATUUR-
STEEN 
(OPEN)

GECOAT 
(DICHT)

Lak STRIP-OFF

Roest Vraag advies aan onze technische adviseurs RUSTREMOVER

Zouten Vraag advies aan onze technische adviseurs
SALT&OXIDE-

REMOVER

Siliconen 
vervuiling SILICONEREMOVER

Cementresten Vraag advies aan onze technische adviseurs
CEMENTRESIDUE-

REMOVER

Lijmresten GLUEREMOVER

Kauwgom GUMREMOVER

Kalkaanslag LIMEREMOVER

NITOCOAT® Vraag advies aan onze technische adviseurs

Groene 
aanslag (zoals 

algen)
ALGEN REMOVER/FACADECLEAN HC

NITOCRYL® MULTISTRIP

POLYCRYL MULTISTRIP

Polymeer-
onderhoud-
sproducten

MULTISTRIP

Roet SOOTREMOVER

Betonresten CONCRETE RESIDUE REMOVER
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PRODUCTTABEL
VERVOLG OVERIGE VERWIJDERAARS

Vervuiling GECOAT 
(MUURVERVEN)

KUNSTSTOFFEN VOLKERNPLATEN GLAS

Lak STRIP-OFF

Roest RUSTREMOVER

Zouten SALT&OXIDEREMOVER

Siliconen 
vervuiling SILICONEREMOVER

Cementresten CONCRETE RESIDUE REMOVER CEMENTRESIDUEREMOVER

Scheurtjes en 
krassen ETCHREMOVER

Lijmresten GLUEREMOVER

Kauwgom GUMREMOVER

Kalkaanslag LIMEREMOVER

NITOCOAT® Vraag advies aan onze technische adviseurs

Groene 
aanslag (zoals 

algen)
ALGEN REMOVER/FACADECLEAN HC

NITOCRYL® MULTISTRIP

POLYCRYL MULTISTRIP

Polymeer-
onderhouds-
producten

MULTISTRIP

Roet SOOTREMOVER

Betonresten CONCRETE RESIDUE REMOVER
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GRAFFITI VERWIJDERAARS

GRAFFITIGEL 221 RS  
Een gelachtige verwijderaar voor graffiti en verf 
schaduwen van poreuze en niet-poreuze 
ondergronden, speciaal samengesteld voor graffiti 
verwijdering op treinen, bussen, metro’s en trams. 
Geschikt voor gecoate ondergronden zoals staal, 
metaal en aluminium.

57617

2-7
m²/l

1 L € 35,34

10 L € 32,13

GRAFFITIREMOVER GEL 
Een gelachtige verwijderaar voor graffiti en verf van 
voornamelijk poreuze ondergronden zoals beton, 
metselwerk, natuursteen, metalen, behandeld hout, 
klinkers en geglazuurde tegels onder zowel warme 
als koude omstandigheden.

57608

2-5
m²/l

1 L € 39,70

10 L € 36,09

GRAFFITIREMOVER GEL STRONG
Een zeer sterke en snelle verwijderaar om graffiti, 
stift, verf, markers en schaduwen op poreuze en 
niet-poreuze ondergronden te verwijderen. Uitermate 
geschikt bij lage temperaturen.

57697

2-5 
m²/l

1 L € 46,50

10 L € 42,27

GRAFFITIREMOVER LITE  
Een milde verwijderaar om verf, stift en graffiti op 
kwetsbare ondergronden, zoals geschilderde of
gepoedercoate oppervlakken en verkeersborden 
te verwijderen.

57599

5-10 
m²/l

1 L € 33,32

10 L € 30,93
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE 
Een zeer milde verwijderaar om verf, stift en graffiti 
op kwetsbare ondergronden, zoals geschilderde of 
gepoedercoate oppervlakken en verkeersborden 
te verwijderen.

57600

5-10
m²/l

1 L € 31,73

10 L € 30,27

BITUMEN REMOVER 
Een vloeibare graffiti verwijderaar speciaal 
ontwikkeld om Tectyl® restanten en andere was/ol-
iegebaseerde verontreinigingen te verwijderen.

57660

5-10 
m²/l

1 L € 45,68

5 L € 41,53

BITUMEN REMOVER GEL 
Een gelachtige graffiti verwijderaar speciaal 
ontwikkeld om Tectyl® restanten, anti-roest coatings 
en andere oliegebaseerde producten te verwijderen. 
Door de gelachtige eigenschappen heeft het een 
langere inwerktijd waardoor het geschikt is 
voor extreme vervuiling.

57624

5-10 
m²/l

1 L € 51,24

5 L € 46,58

GRAFFITIREMOVER WIPES
Doekjes om graffiti, verf, balpen en stift op gladde 
niet-poreuze oppervlakken te verwijderen. Ongeveer 
50 wipes per unit.

57622

n.v.t. 1 st € 39,30
per bus
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

INKT VERWIJDERAARS

INKREMOVER 
Een verwijderaar om stiften, viltstift en schaduwen 
van voornamelijk poreuze en niet-poreuze 
ondergronden te verwijderen.

57604

5-10 
m²/l

1 L € 42,12

5 L € 38,29

INKREMOVER GEL 
Een gelachtige verwijderaar om stiften, viltstift, 
verf en schaduwen van poreuze en niet-poreuze
ondergronden te verwijderen. Door de gelachtige 
eigenschappen heeft het een langere inwerktijd
waardoor het geschikt is voor extreme vervuiling.

57695

5-10 
m²/l

1 L € 49,77

5 L € 44,79
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

SCHADUW VERWIJDERAARS

SHADOWREMOVER  
Een sterk alkalische verwijderaar om graffiti 
schaduwen en verf van poreuze ondergronden 
te verwijderen.

57648

5-10
m²/l

1 L €38,39

10 L € 34,90

SHADOWREMOVER GEL 
Een sterk alkalische gelachtige verwijderaar om 
graffiti schaduwen en verf van poreuze ondergronden 
te verwijderen. Door de gelachtige eigenschappen 
heeft het een langere inwerktijd waardoor het 
geschikt is voor extreme vervuiling.

57619

5-10 
m²/l

1 L € 39,78

5 L € 37,97

SHADOWREMOVER STRONG  
Een pasteuze verwijderaar voor het 
ontkleuren van achtergebleven graffiti resten
(schaduwen) na het gebruik van graffiti 
verwijderaars.

57698

2-5
m²/l

5 L € 51,40
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

OVERIGE VERWIJDERAARS

ALGEN REMOVER 
Een reiniger voor verwijdering van algen, mos, 
schimmel en andere aangroei van diverse harde, 
minerale ondergronden. Biedt tevens tijdelijke 
bescherming. Wettelijk toegestane biocide met 
toelatingsnummer 16071N.

57606

3-5 
m²/l

5 L € 12,77

CEMENTRESIDUEREMOVER 
Een zeer sterke, snelwerkende verwijderaar om 
cementsluier en uitbloei van gevels te verwijderen.

57655

5-15 
m²/l

1 L € 20,93

10 L € 18,78

CEMENTRESIDUEREMOVER GEL  
Een zeer sterke snelwerkende verwijderaar om
cementsluier en uitbloei van gevels te verwijderen. 
Door de gelachtige eigenschappen zeer geschikt 
voor verticale ondergronden en plekken waar een 
lange inwerktijd vereist is.

57658

5-15 
m²/l

1 L € 22,92

10 L € 20,42

CONCRETE RESIDUE REMOVER 
Krachtige, niet-giftige en biologisch afbreekbare 
reiniger voor het verwijderen van opgedroogde 
beton- en cementresten. Bevat geen schadelijke 
stoffen zoals zoutzuur en kan op vrijwel alle 
ondergronden toegepast worden.

57649

6-8 
m²/l

10 L € 9,11

ETCHREMOVER 
Een polijstmiddel met sterk reinigende en 
polijstende werking. Door de zeer fijne schuurkorrel 
uitermate geschikt voor gebruik op krasgevoelige 
ondergronden zoals RVS, plexiglas, polycarbonaat, 
geglazuurde tegels en glas. Ook zeer geschikt voor 
het reinigen van plaatselijke sterke vervuiling op vele 
coatings zoals toegepast op damwandprofielplaten. 

57680

2-5 
m²/l

0,5 L € 98,88
per unit

1 L € 193,34 
per unit
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GLUEREMOVER 
Een krachtige en effectieve verwijderaar om 
kitrestanten en lijmresten van verschillende opper-
vlakken en ondergronden te verwijderen.

57601

2-5 
m²/l

1 L € 27,94

5 L € 26,61

GUMREMOVER 
Een schoonmaakmiddel om kauwgom van 
verschillende ondergronden snel en effectief
te verwijderen.

57640

2-5 
m²/l

1 L € 29,95

5 L € 28,86

LIMEREMOVER 
Een effectieve verwijderaar om kalksteen, 
carbonaten en verontreinigingen veroorzaakt 
door zoutaanslag te verwijderen.

57603

3-5 
m²/l

1 L € 9,90

5 L € 9,05

MULTISTRIP 
Een krachtige stripper voor het verwijderen van 
polymeer vloerwassen en diverse andere semi-
permanente coatings.

57950

10-20
m²/l

10 L € 16,53

OILREMOVER  
Een verwijderaar om olieresten en vetsporen van 
diverse ondergronden te verwijderen. 

57643

3-5 
m²/l

1 L € 28,82

5 L € 27,44
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PRODUCTLIJST

RUSTREMOVER 
Een effectieve verwijderaar voor het verwijderen van 
roest op ijzeren, stalen oppervlakken. Verwijderd 
tevens oxidatie restanten en metaal partikels van 
koper, messing en andere non-ferro metalen. Laat bij 
behandeling een conserverend fosfaat laagje achter. 

57850

3-5 
m²/l

1 L € 23,77

5 L € 21,61

SALT&OXIDEREMOVER 
Een vloeibare effectieve verwijderaar voor het 
verwijderen van zoutuitbloei en witte aanslag van alle 
soorten minerale ondergronden.

57637

3-5 
m²/l

1 L € 18,08

5 L € 16,44

SILICONEREMOVER  
Een lichtzure verwijderaar om siliconenkit restanten 
en siliconen besmettingen van diverse ondergronden 
te verwijderen.

57657

3-5 
m²/l

1 L € 27,61

5 L € 25,10

SOOTREMOVER  
Een sterk alkalische reiniger voor het verwijderen van 
extreme roet- en brandvervuiling.

57951

10-20 
m²/l*

5 L € 13,57

TAR REMOVER  
Krachtig product voor het verwijderen van hardnek-
kige vettige vervuilingen zoals teer, Tectyl® restanten 
en hydraulische olie. Veilig en mild voor de onder-
grond en volledig biologisch afbreekbaar.

57667

5-15 
m²/l

5 L € 38,88

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

* Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte verdunning.
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

AFBIJT MIDDELEN

STRIP-OFF
Snelwerkende afbijt op basis van diverse 
oplosmiddelen voor het verwijderen van alle soorten 
1K lakken en verven op synthetische basis. Ook 
geschikt voor het verwijderen van watergedragen 
verven zoals latex en watergedragen lakken.

57629

0,25-2 
m²/l

1 L € 31,94

10 L € 30,54

STRIP-OFF HD 
Krachtig afbijtmiddel op basis van mierenzuur voor 
het verwijderen van duurzame 2-componenten coat-
ings en meerdere lagen oude verf.

57647

0,25-2 
m²/l

1 L € 44,60

10 L € 43,17

STRIP-OFF PLUS 
Extreem krachtig en snelwerkend afbijtmiddel. Univer-
seel toepasbaar en verwijdert snel en effectief alkyd, 
acrylaat, latex, polyurethaan, epoxy en 2-compo-
nenten coatings. Bevat alleen biologisch afbreekbare 
oplosmiddelen en is vrij van NMP en methyleenchlo-
ride.

57633

0,25-1 
m²/l

1 L Prijs op 
aanvraag

10 L Prijs op 
aanvraag
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CLEANERS
Bij professionele CLEANERS draait het om de details. Op het gebied 
van kwaliteit en efficiëntie bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om 
veiligheid en duurzaamheid. MAVRO biedt een compleet assortiment 
aan professionele reinigingsproducten voor gevels, vloeren, de 
industriële sector, rollend materieel en interieur. Gebruiksvriendelijke 
producten die uitkomst bieden voor de meest uiteenlopende 
reinigingssituaties, ondergronden en vervuilingen. Door middel van ons 
advies op maat in combinatie met hoogwaardige producten, zorgen we 
ervoor dat er een wederzijds succes ontstaat bij onze relaties voor de 
lange termijn. Samen succesvol, dat is waar we voor staan!

Onze producten zijn te vinden in  
de volgende productgroepen:

• Gevelreinigers 
• Specialistische reinigers
• Overige reinigers
• Dagelijkse schoonmaakmiddelen

Heb je een vraag over  
 één van deze producten?

Bel ons op 0418 680 680
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PRODUCTTABEL
GEVELREINIGERS

Vervuiling
LEI BAK-

STEEN
TERRA-
COTTA

BASALT
ACHTIGE 
STEEN

KALK-
STEEN

ZAND-
STEEN

Atmosferische
vervuiling

Licht FACADECLEAN
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

Matig FACADECLEAN STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

STRONG

Zwaar FACADECLEAN EXTRA STRONG/FACADECLEAN HC
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN EXTRA 

STRONG

Vet/olie

Licht FACADECLEAN ALKALINE

Matig FACADECLEAN ALKALINE

Zwaar FACADECLEAN ALKALINE

Roet

Licht FACADECLEAN
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

Matig FACADECLEAN STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

STRONG

Zwaar FACADECLEAN EXTRA STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN EXTRA 

STRONG
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PRODUCTTABEL
VERVOLG GEVELREINIGERS

Vervuiling

BETON MARMER PLEISTER/
STUC-
WERK

METSEL-
WERK

NATUUR-
STEEN

GEWAS-
SEN 

GRIND-
PLAAT

Atmosferische
vervuiling

Licht
FACADE-

CLEAN
FACADE-

CLEAN 
ALKALINE

FACADECLEAN

Matig
FACADE-

CLEAN
STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN STRONG

Zwaar
FACADE-

CLEAN
HC

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE

FACADECLEAN EXTRA 
STRONG/FACADECLEAN HC

FACADECLEAN EXTRA 
STRONG

Vet/olie

Licht FACADECLEAN ALKALINE

Matig FACADECLEAN ALKALINE

Zwaar FACADECLEAN ALKALINE

Roet

Licht
FACADE-

CLEAN
FACADE-

CLEAN 
ALKALINE

FACADECLEAN

Matig
FACADE-

CLEAN
STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN STRONG

Zwaar
FACADE-

CLEAN
EXTRA 

STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN EXTRA STRONG
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PRODUCTTABEL
SPECIALISTISCHE REINIGERS

Vervuiling KUNSTSTOF VOLKERNPLATEN OUDE COATING

Atmosferische
vervuiling

Licht UNICLEAN NEUTRAL

Matig UNICLEAN

Zwaar UNICLEAN LOW FOAMING

Vet/olie

Licht UNICLEAN NEUTRAL

Matig UNICLEAN LOW FOAMING*

Zwaar UNICLEAN HIGH ALKALINE

Insecten

Licht UNICLEAN NEUTRAL

Matig UNICLEAN

Zwaar UNICLEAN LOW FOAMING

* Zeer geschikt voor (schrob)machines
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PRODUCTTABEL
OVERIGE REINIGERS

Vervuiling GLAS KUNST-
STOF

ALU-
MINIUM

RVS VOLK-
ERNPLAT-

EN

HOUT

Atmosferische
vervuiling

WINDOW-
CLEAN

DEEPCLEAN ALUCLEAN
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
WOOD-

RENOVATOR

Vet/olie
WINDOW-

CLEAN
DEEPCLEAN ALUCLEAN

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN

Insecten
WINDOW-

CLEAN
DEEPCLEAN ALUCLEAN

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN

Voorbehandelen 
coating applicatie

ISOPROPANOL

Ongedroogde
NITOCOAT®  resten

BUTYLACETATE

Kalk- en 
cementresten

GLASS-
RENOVATOR

Remstof en
geoxideerd staal

ALUCLEAN

Vergrijsd hout
WOOD-

RENOVATOR

Vervelende geurtjes BIOFRESH

* Zeer geschikt voor (schrob)machines
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GEVELREINIGERS

FACADECLEAN
Een zuur reinigingsmiddel om vervuilde poreuze 
gevels zoals lei, baksteen, terracotta en basalt-
achtige steen te reinigen. 

57635

5-15 
m²/l

10 L € 16,58

FACADECLEAN GEL 
Een gelachtig zuur reinigingsmiddel om vervuilde 
poreuze gevels zoals lei, baksteen, terracotta en
basaltachtige steen te reinigen. Door de gelachtige 
eigenschappen duurt het langer voordat de gel 
droog is waardoor het langer actief blijft.

57650

5-15 
m²/l

10 L 16,93

FACADECLEAN STRONG
Een reinigingsmiddel met fluorwaterstofzuur en 
fosforzuur om vervuilde poreuze gevels zoals lei, bak-
steen, terracotta en basaltachtige steen te reinigen. 

57636

5-15 
m²/l

10 L € 19,95

FACADECLEAN EXTRA STRONG 
Een sterk reinigingsmiddel met fluorwaterstofzuur 
en fosforzuur om extreem vervuilde poreuze
gevels zoals lei, baksteen, terracotta en 
basaltachtige steen te reinigen.

57646

5-15 
m²/l

10 L € 22,51

FACADECLEAN ALKALINE
Een sterk alkalisch reinigingsmiddel om extreem 
vervuilde zuurgevoelige gevels zoals kalksteen,
zandsteen, beton, marmer en stucwerk te reinigen.

57641

5-15 
m²/l

10 L € 22,98



PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

FACADECLEAN HC
Een geconcentreerde bleekreiniger voor 
onmiddellijke en diepe reiniging op vervuilde 
minerale ondergronden.

57652

10-20 
m²/l*

10 L € 15,22
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PRODUCTLIJST



* Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

SPECIALISTISCHE REINIGERS

UNICLEAN NEUTRAL 
Een neutraal reinigingsmiddel om vervuilingen zoals 
vet, nicotine en atmosferische verontreinigingen op 
licht poreuze en niet-poreuze ondergronden 
te reinigen.

57611

10-100 
m²/l*

1 L € 13,80

10 L € 12,38

UNICLEAN
Een reinigingsmiddel om vervuilingen zoals vet 
aanslag, roet, nicotine en overige vervuilingen
op diverse ondergronden te reinigen.

54100

10-100 
m²/l*

1 L € 12,19

10 L € 11,15

UNICLEAN LOW FOAMING 
Een zeer efficiënte laagschuimende reiniger voor 
vet aanslag, roet, nicotine en zware (atmosferische) 
vervuiling. Is 100% biologisch afbreekbaar en mild 
voor de meeste oppervlakken. Uitermate geschikt 
voor gebruik in (schrob)machines. 

54110

10-100 
m²/l*

1 L € 12,84

10 L € 11,37

UNICLEAN HIGH ALKALINE 
Een hoog alkalisch reinigingsmiddel om extreme 
vervuilingen zoals vet aanslag, roet, nicotine en
overige zware vervuilingen te reinigen.

57639

10-20 
m²/l*

1 L € 19,90

5 L € 18,08
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PRODUCTLIJST



* Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

OVERIGE REINIGERS

ALUCLEAN 
Een efficiënt zuur reinigingsmiddel om vette aanslag, 
roet, nicotine en zware vervuiling op alle non-ferro 
metalen zoals aluminium te reinigen.

57927

5-10 
m²/l

1 L € 20,25

5 L € 19,68

BIOFRESH 
Een reiniger met geurverwijderende en 
geurpreventieve eigenschappen voor het fris 
maken en houden van toilet- en doucheruimten. 
Toepasbaar op alle licht zuigende en gladde, harde 
oppervlakken.

57939

10-15 
m²/l

10 L € 13,19

BUTYLACETATE 
Een krachtig en zeer effectief oplosmiddel om 
NITOCOAT®-resten van gebruikt gereedschap, zoals 
(HVLP) spuitapparatuur en overspray te verwijderen. 

57807

10-20 
m²/l

1 L € 27,00

5 L € 26,40

DEEPCLEAN 
Een lichtzure polijstcrème om hardnekkige 
atmosferische vervuilingen op niet-poreuze 
ondergronden te reinigen.

57931

10-20 
m²/l

1 L € 15,75

5 L € 13,44

GLASSRENOVATOR 
Een reiniger om hardnekkige anorganische aanslag 
van kalk, cementresten en lichte krassen van glazen 
oppervlakken te verwijderen.

59165

10-20 
m²/l

1 L € 38,52

5 L € 35,36



* Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

ISOPROPANOL 
Een reinigingsmiddel met een sterk ontvettende en 
oplossende werking voor vettige aanslag op diverse 
ondergronden, uitstekend toe te passen als 
voorreiniger voor het aanbrengen van coatings.

18750

10-20 
m²/l*

1 L € 20,91

10 L € 18,65

PEELABLE CLEANER
Duurzame spuitfolie voor het reinigen van 
oppervlakken waar conventionele reinigings-
middelen, water of druk niet mogelijk zijn. Na het 
aanbrengen wordt vervuiling opgelost in het product 
welke na het drogen als een elastische folie van de 
ondergrond wordt getrokken. 1-component, water-
gedragen coating op basis van een duurzame 100% 
gerecyclede polymeer emulsie.

57668

1,25-2 
m²/kg

15 KG € 17,00

TRAINCLEAN 
Een reinigingsmiddel om metaaldeeltjes, lichte 
roestvorming, atmosferische vervuiling en remstof 
van treinstellen, bussen, auto’s, metro’s en trams te 
verwijderen.

57631

5-10 
m²/l

25 L € 10,50

WINDOWCLEAN 
Een reinigingsmiddel om vet, nicotine en insecten van 
ramen, van onder andere auto’s, metro’s, trams en 
bussen te reinigen. 

57937 

5-10 
m²/l

1 L € 8,98

10 L € 6,91

WOODRENOVATOR 
Een lichtzure reiniger voor het reinigen en ontgrijzen 
van alle verweerde houtsoorten en houtcomposiet 
plaatmaterialen.

57330

5-10 
m²/l

1 L € 13,03

5 L € 12,09
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

DAGELIJKSE SCHOONMAAKMIDDELEN

INTERIEURREINIGER
Zeer efficiënte reiniger voor vetaanslag, roet, nicotine 
en andere vervuiling. Geschikt als allesreiniger 
in professionele en industriële omgevingen. 
Milieuvriendelijk en 100% biologisch afbreekbaar.

57855

10-100 
m²/l

1 L Prijs op
aanvraag

SANITAIRONTKALKER 

Krachtige ontkalker voor gebruik op diverse on-
dergronden in sanitaire ruimtes. Door de verdikte 
formulering zeer effectief voor het afbreken van kalk 
op zowel verticale als horizontale oppervlakken.

57586

10-100 
m²/

0,75 L Prijs op
aanvraag

SANITAIRREINIGER
Veilig en mild reinigingsmiddel geschikt voor de 
dagelijkse reiniging van sanitaire ruimtes. Verwijdert 
huidvet, aanslag, kalk en zeepresten en reinigt glan-
zend en streeploos.

57854

10-100 
m²/l

1 L Prijs op
aanvraag

VLOERREINIGER 
Laagschuimende vloerreiniger voor het snel en 
moeiteloos verwijderen van vrijwel alle vervuilin-
gen. Geschikt voor zowel de natte reiniging als de 
sprayreiniging en is universeel toepasbaar op alle 
waterbestendige oppervlakken. Laagschuimend en 
droogt streeploos op.

57838

10-100 
m²/l

1 L Prijs op
aanvraag
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PROTECTORS
Beschermen van een ondergrond na reiniging zorgt ervoor dat 
vuil minder snel hecht en eenvoudiger verwijderd kan worden. 
Daarnaast zorgen de PROTECTORS van MAVRO ervoor dat objecten 
er goed uitzien en hun waarde behouden. Deze (nano)coatings 
en impregneerproducten variëren in tijdelijke, semi-permanent- en 
permanent beschermende en conserverende systemen en worden 
op basis van de laatste technologiën ontwikkeld. Proefzetting, 
afwerkmateriaal, mogelijke vervuiling, budget en wens van de 
opdrachtgever zijn bepalend voor de keuze van bescherming.
De adviseurs van MAVRO helpen graag verder met aanvullend 
applicatie-advies en ons laboratorium is in staat om maatwerkproducten 
te leveren op het gebied van bescherming tegen o.a. graffiti, vervuiling, 
vocht, corrosie, brandvertraging, algen, olie, kalk, UV en schimmels. 
Duurzame PROTECTORS die tot wel 15 jaar bescherming, verfraaiing 
en “easy to clean” eigenschappen bieden op diverse ondergronden.

Onze producten zijn te vinden in  
de volgende productgroepen:

• Anti-graffiti coatings
• NITORANGE
• Gevel impregneer
• Vloer conservering
• NITOGUARD RANGE
• CERADUR
• INOX Concept
• Bouwchemische producten
• Overige coatings

Heb je een vraag over  
 één van deze producten?

Bel ons op 0418 680 680
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PRODUCTTABEL
ANTI-GRAFFITI COATINGS

BETON METSELWERK NATUURSTEEN
(GESLOTEN)

NATUURSTEEN 
(OPEN)

Anti-poster ANTI-POSTER COATING 1C/ANTI-POSTER COATING 2C

Semi-permanente 
anti-graffiti GRAFFITIGUARD

Permanente 
anti-graffiti

GRAFFITIGUARD PERMANENT/GRAFFITIGUARD 
PERMANENT HD

MAVROX® PU 
TOPCOAT 1C

GRAFFITIGUARD 
PERMANENT

Permanente 
anti-graffiti op kleur GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C

VERVOLG ANTI-GRAFFITI COATINGS

GECOAT
(DICHT)

GECOAT
(MUUR-
VERVEN)

KUNST-
STOFFEN

VOLKERN-
PLATEN

HOUT

Anti-poster ANTI-POSTER COATING 1C/ANTI-POSTER COATING 2C

Semi-permanente 
anti-graffiti GRAFFITIGUARD

Permanente 
anti-graffiti

MAVROX® PU 
TOPCOAT 1C/GRAFFITI- 
GUARD PERMANENT HD

NITOCOAT®/MAVROX® PU TOPCOAT 1C/GRAFFITI- 
GUARD PERMANENT HD

Permanente 
anti-graffiti op kleur GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C
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PRODUCTTABEL
NITORANGE (renovatiecoatings)

NITOSHINE NITOWAX NITOSHIELD NITOCRYL®

Kleurherstel

Duurzaamheid 1 - 6 maanden 1 - 2 jaar 3 - 5 jaar 4 - 6 jaar

Unieke eigenschappen Hoogwaardig 
glansspoelmiddel

Reinigings- en 
conserveringsmiddel

Zeer eenvoudige 
applicatie

Reversibel middels 
alkalische reiniger

Bescherming

VERVOLG NITORANGE 

NITOCURE LS NITOCOAT® NITOCOLOUR

Kleurherstel

Duurzaamheid 4 - 6 jaar 5 - 10 jaar 5 - 10 jaar

Unieke eigenschappen Speciaal ontwikkeld voor grote 
oppervlakken

1-component Verkrijgbaar in alle 
RAL en NCS-kleuren

Bescherming



| 38 |

PRODUCTTABEL
GEVEL IMPREGNEER

BETON METSELWERK HOUT

Impregneren MAVROSEAL WB/
MAVROSEAL WB (EXTRA) STRONG

WOODPROTECT

Impregneren (eerder 
geimpregneerd) MAVROSEAL WOODPROTECT

Hydro- en oleofoob MAVROSEAL FLUOR WOODPROTECT

Injectie MAVROSEAL INJECTION CREAM

VERVOLG GEVEL IMPREGNEER

NATUURSTEEN
(GESLOTEN)

NATUURSTEEN 
(OPEN)

DAKPAN

Impregneren
MAVROSEAL/ 

MAVROSEAL GEL MAVROSEAL WB (STRONG)
MAVROSEAL WB EXTRA 

STRONG/MAVROSEAL NANO

Impregneren (eerder 
geimpregneerd) MAVROSEAL GEL MAVROSEAL

Hydro- en oleofoob MAVROSEAL FLUOR MAVROSEAL NANO



VLOER CONSERVERING

BESCHERMING BETON NATUURSTEEN
(GESLOTEN)

NATUURSTEEN 
(OPEN)

Hydrofoob
FLOORGUARD FLOORGUARD SB FLOORGUARD

Hydro- en oleofoob FLOORGUARD FLUOR

Stofbinden
FLOORGUARD MINERAL

SILROC

Slijtage
FLOORGUARD

MINERAL SILROC

Kleurverdiepen SILROC

VERVOLG VLOER CONSERVERING

BESCHERMING TEGELS REEDS
GEIMPREGNEERDE
ONDERGRONDEN

KUNSTSTOF-
VLOEREN

GECOATE 
VLOEREN

Hydrofoob FLOORGUARD SB

Hydro- en oleofoob FLOORGUARD FLUOR

Stofbinden FLOORGUARD SEALER

Slijtage FLOORGUARD POLYCRYL
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PRODUCTTABEL
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PRODUCTTABEL
NITOGUARD RANGE

BETON METSELWERK NATUURSTEEN
(GESLOTEN)

NATUURSTEEN 
(OPEN)

Hydro- en oleofobe 
eigenschappen NITOGUARD® STONE/SILROC

VERVOLG NITOGUARD RANGE

KUNSTSTOFFEN GLAS TEXTIEL HOUT

Hydro- en oleofobe 
eigenschappen

NITOGUARD® PLASTIC NITOGUARD® GLASS NITOGUARD® TEXTILE NITOGUARD® WOOD

Zelfreinigend NITOGUARD® GLASS 
SC



-    = Niet
+   = Goed
++   = Zeer goed
+++ = Uitmuntend
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PRODUCTTABEL
CERADUR (keramische coatings)

CERADUR® AG CERADUR® METAL CERADUR® FLEX

Kleurherstel ++ + ++

‘Easy-to-
clean’

++ ++ ++

Anti-graffiti +++ + ++

Anti-poster +++ + ++

Flexibiliteit - - ++

Duurzaam-
heid

+++ +++ +++

Bescherm-
ing

++ ++ ++

Corrosie-
wering

- ++ +

Hittebesten-
digheid

+ ++ +

Speciale 
toepassing Anti-graffiti Non ferro metalen

Oude 
verflagen
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

ANTI-GRAFFITI COATINGS | Semi-permanent

GRAFFITIGUARD 
Een opofferende anti-graffiti coating op basis van 
een millieuvriendelijke wasemulsie voor poreuze 
en niet-poreuze ondergronden die een duurzame 
bescherming biedt waardoor graffiti eenvoudig te 
verwijderen is.

57613

5-10 
m²/l

per laag

10 L € 21,62

25 L € 20,59

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

ANTI-GRAFFITI COATINGS | Permanent

GRAFFITIGUARD PERMANENT 
Een transparante permanente anti-graffiti impregneer
op waterbasis voor alle poreuze ondergronden
met hydrofobe en oleofobe eigenschappen
waardoor graffiti eenvoudig te verwijderen is.

57605

2-20 
m²/l

10 L € 53,35

25 L € 51,50

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER
Gemakkelijk aan te brengen, transparante, 1-compo-
nent hechtprimer voor GRAFFITIGUARD PERMANENT 
HD. Wordt toegepast als hechtprimer op alle gladde 
en niet-poreuze materialen zoals metalen, kunststoff-
en, verf en gladde composietmaterialen. 

57677

60-80 
m²/l

1 L € 188,47

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD
Permanent, transparant, 1-componenten anti-graffiti 
coating voor het beschermen van beton, metselwerk, 
metalen en gecoate ondergronden. Vormt een extreem 
duurzame laag met uitmuntende anti-graffiti eigen-
schappen. Graffiti verwijderen kan eenvoudig met 
koud water en hoge druk (80-100 bar). Het gebruik 
van chemische verwijderaars is niet nodig.

57621

4-8 
m²/l

5 L € 87,96

10 L € 86,56
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C
Een watergedragen epoxy primer voor 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C, geschikt voor 
poreuze ondergronden. Verkrijgbaar in alle RAL 
kleuren. Transparant leverbaar in 4 en 8 kilo 
verpakkingen. 

57616

8-12 
m²/kg

4 KG € 45,54

8 KG € 43,26

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C
Een 2-componenten permanente anti-graffiti 
polyurethaan coating voor poreuze en niet-poreuze 
ondergronden die een duurzame bescherming 
biedt waardoor graffiti eenvoudig te verwijderen is. 
Verkrijgbaar in alle RAL kleuren. Transparant leverbaar 
in 4 en 8 kilo verpakkingen.

57612

2-8 
m²/lkg

5 KG € 65,44

10 KG € 66,97
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

NITORANGE (renovatiecoatings)

NITOSHINE
Een hoogwaardig glansspoelmiddel met sterke
reinigende en conserverende werking. Geschikt
voor niet-poreuze ondergronden zoals kunststof,
volkern- en gevelbeplating. Zeer geschikt voor grote
oppervlakken zoals damwandpanelen. Geeft een 
tijdelijk glans en afparel effect.

57716

300-500 
m²/l

10 L € 20,60

NITOWAX 
Een hoogwaardig poets-, reinigings-, en conser-
veringsmiddel voor verweerde ondergronden. 
Speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze 
gevel afwerkmaterialen zoals kunststof, waterslagen, 
volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) 
aluminium en andere gecoate ondergronden.

99900

12-25 
m²/l

1 L € 27,76

5 L € 25,49

NITOSHIELD
Een transparante, glans- en kleurherstellende 
coating op basis van hoogwaardige siliconen. Geeft 
langdurige bescherming, extreme glans en kleur-
verdieping. Speciaal ontwikkeld voor toepassing op 
niet-poreuze gevel afwerkmaterialen zoals kunststof, 
waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoeder-
coat) aluminium en gecoate ondergronden. 

57618

70-100 
m²/l

1 L € 312,90

NITOCRYL® PRIMER
Een watergedragen primer voor NITOCRYL® voor 
toepassing op niet-poreuze gevel afwerkmaterialen 
zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplat-
ing, (gepoedercoat) aluminium en gecoate onder-
gronden. Verbetert de hechting en levensduur van 
NITOCRYL®.

57711

50-70 
m²/l

1 L € 230,10
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

NITOCRYL® 
Een hoogwaardig semipermanente, reversibele 
coating die langdurige bescherming, glans en kleur
herstel geeft aan diverse ondergronden. Speciaal 
ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze gevel 
afwerkmaterialen zoals kunststof, waterslagen, 
volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium 
en gecoate ondergronden. 

57710

50-70 
m²/l

1 L € 250,61

NITOCURE LS
1-component, transparante, oplosmiddelhoudende 
acrylaat coating die langdurige bescherming, glans 
en kleurherstel geeft aan verweerde kunststoffen, 
verpoederde coatings en verweerde gevelbeplating. 
Speciaal ontwikkeld voor het conserveren van grote 
oppervlakken (Large Surfaces – LS) zoals Trespa®, 
HPL en andere soorten gevelbeplating.

57717

15-20
m²/l

1 L € 111,16

5 L € 105,93

NITOCOAT® 
Een permanente, transparante en kleurherstellende 
coating met een glanzende afwerking voor niet-
poreuze afwerkmaterialen zoals kunststof, volkern- 
en gevelbeplating, waterslagen en metalen zoals 
aluminium en RVS. 

57707

50-70 
m²/l

0,1 L € 116,00
per unit

0,5 L € 399,00 
per unit

1 L € 775,00 
per unit

NITOCOAT® MAT 
Een permanente, transparante en kleurherstellende 
coating met een matte afwerking voor niet-poreuze 
afwerkmaterialen zoals kunststof, volkern- en gevel-
beplating, waterslagen en metalen zoals aluminium 
en RVS. 

57708

50-70
m²/l

0,1 L € 116,00
per unit

0,5 L € 399,00 
per unit

1 L € 775,00 
per unit



PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

NITOCOLOUR PRIMER 1C
Een sneldrogende primer op basis van hoogwaardige 
alkydharsen. De primer heeft uitstekende hechting 
op vrijwel alle ondergronden. De primer zorgt voor 
een betere hechting van NITOCOLOUR 1C op 
de ondergrond.

57911

12-14
m²/l

1 L € 93,31

2,5 L € 89,77

NITOCOLOUR 1C
Een hoogwaardige topcoat voor diverse onder-
gronden op basis van siliconen gemodificeerde 
alkydharsen. Uitstekend toepasbaar als topcoat met 
zeer goede buitenduurzaamheid op ondergronden 
zoals houten en metalen gevelelementen die zijn 
voorbehandeld met NITOCOLOUR PRIMER 1C. 

57915

12-14
m²/l

1 L € 100,48

2,5 L € 92,59

NITOCOLOUR PRIMER 2C
Een watergedragen epoxy hechtprimer voor behan-
deling van licht poreuze en niet poreuze onder-
gronden zoals beton, oude coatings en metalen die 
afgewerkt moeten worden met een duurzaam finish 
systeem zoals NITOCOLOUR 2C. 

57910

8-10
m²/kg

1 KG € 55,99

5 KG € 53,76

NITOCOLOUR 2C
Een duurzame en UV-bestendige 2-componenten
polyurethaan coating voor (gepoedercoaten) onder-
gronden die zwaar verweerd zijn. Verkrijgbaar in alle 
RAL kleuren.

57614

8-10
m²/kg

1 KG € 135,89

5 KG € 127,84
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PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

GEVEL IMPREGNEER

MAVROSEAL
Een oplosmiddelhoudend, hoogwaardig 
impregneermiddel op basis van oligomeer silaan/ 
siloxaan voor het duurzaam waterafstotend maken 
van niet-poreuze gevels.

54060

1-2 
m²/l

25 L Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL GEL
Een oplosmiddelhoudende hydrofobeercréme op 
silaan/ siloxaan basis voor het duurzaam waterafsto-
tend maken van niet-poreuze gevels. Extra goed 
toepasbaar op ondergronden die al eerder 
gehydrofobeerd zijn. 

57659

5-7 
m²/kg

15 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL WB 
Een watergedragen impregneermiddel op basis van 
silaan/siloxaan voor poreuze ondergronden. 
Heeft een sterk hydrofoberende werking en langdurig 
afparel-effect.

54089

1-2 
m²/l

25 L Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL WB STRONG 
Een geconcentreerd watergedragen impregneer-
middel op basis van silaan/siloxaan voor poreuze 
minerale ondergronden. MAVROSEAL WB STRONG 
heeft een sterk hydrofoberende werking en langdurig 
afparel-effect. 

54090

1-2 
m²/l

25 L Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG
Een sterk geconcentreerd, watergedragen 
impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan voor 
poreuze minerale ondergronden. Heeft een sterk 
hydrofoberende werking en langdurig afparel-effect.

54080

1-2
m²/l

25 L Prijs op 
aanvraag
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PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

MAVROSEAL FLUOR
Een watergedragen impregneermiddel op basis 
van fluoracryl polymeer voor licht poreuze minerale 
ondergronden. Voor het duurzaam vocht- en 
vuilafstotend maken van het oppervlak. Speciaal voor 
natuurstenen oppervlakken.
 
57665

2-7 
m²/l

10 L Prijs op 
aanvraag

25 L Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL NANO
Een watergedragen impregneermiddel op basis van 
silanen en nanotechnologie voor poreuze onder-
gronden. Heeft een sterk hydrofoberende werking en 
een indrukwekkend afparel effect. Uitermate geschikt 
voor dakpannen.

57653

1-2 
m²/l

10 L Prijs op 
aanvraag

25 L Prijs op 
aanvraag

MAVROSEAL WETLOOK  
Hoogwaardig watergedragen impregneermiddel op 
basis van gemodificeerde polysiloxanen die speciale 
kleur versterkende componenten bevat. Dringt door 
in het oppervlak en maakt deze waterafstotend, 
terwijl het tegelijkertijd de kleur intensiveert zonder 
glans. Oppervlakken zien er kleurrijker en frisser uit 
en krijgen een “wet-look” effect. Geschikt voor alle 
absorberende natuur- of kunststenen.

57645

1-2 
m²/l

1 L Prijs op 
aanvraag

10 L Prijs op 
aanvraag

STONE HARDENER
Steen consolidatiemiddel (steenverharder) op basis van 
tetraethoxysilaan. Wordt gebruikt om verweerde stenen 
en andere minerale bouwmaterialen te verharden en 
herstellen. Heeft geen invloed op de dampdoorlatend-
heid en geeft geen waterafstotende werking.

54092

0,2-2
m²/l

10 L Prijs op 
aanvraag

25 L Prijs op 
aanvraag

INJECTION CREAM
Uiterst efficiënt vochtwerende injectiecreme om 
optrekkend vocht tegen te gaan. Wordt via 
boorgaten eenvoudig in de muur aangebracht 
d.m.v. een kitpistool. 

54050

Vraag een 
adviseur

15 KG Prijs op
aanvraag



PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

VLOER CONSERVERING

FLOORGUARD 
Een watergedragen impregneermiddel voor licht 
poreuze ondergronden. Maakt het oppervlak 
langdurig waterafstotend en easy-to-clean. Sluit het 
oppervlak niet af en blijft waterdampdoorlatend.

54091

1-2 
m²/l

10 L € 9,18

25 L € 8,07

FLOORGUARD SB 
Een oplosmiddelhoudend impregneermiddel voor 
licht poreuze ondergronden. Maakt het oppervlak 
langdurig waterafstotend en easy-to-clean. Sluit het 
oppervlak niet af en blijft waterdampdoorlatend.

57831

1-10
m²/l

10 L Prijs op aan-
vraag

25 L Prijs op aan-
vraag

FLOORGUARD MINERAL
Een gemodificeerd watergedragen natriumsilicaat 
impregneermiddel dat een duurzame permanente 
verzegeling vormt op beton- en cementdekvloeren.

57830

4-7 
m²/l

10 L € 15,33

25 L € 13,94

FLOORGUARD FLUOR
Een watergedragen impregneermiddel op basis van 
fluortechnologie voor licht poreuze minerale 
ondergronden. Voor het duurzaam hydro- en 
oleofoob maken van het oppervlak.

57644

2-7
m²/l

10 L € 25,25

FLOORGUARD SEALER
Een sealer voor alle waterbestendige vloeren zoals 
linoleum, pvc en steen voor het stofvrij en slijtvast 
maken van het oppervlak.

54130

1-14 
m²/l

10 L € 19,55
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PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

FLOORGUARD POLYCRYL
Een watergedragen polymeer vloerwas op basis van 
acrylaten. Geschikt voor alle kunststof vloeren zoals 
linoleum, marmoleum, vinyl, kurk, houtlaminaat en 
tegelvloeren.

57651

8-12
m²/l

10 L € 15,04



PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

NITOGUARD RANGE

NITOGUARD® GLASS
Een transparante nanocoating voor glas en keramiek. 
Zorgt voor hydrofobe en oleofobe eigenschappen 
waardoor vervuiling nauwelijks kan hechten aan de 
ondergrond. 

59003

150-200 
m²/l

1 L € 252,59

NITOGUARD® GLASS SC 
Een transparante nanocoating voor (venster) glas, met 
hydrofiele eigenschappen waardoor er self-cleaning 
eigenschappen ontstaan die zorgen voor een schoon 
oppervlak. 

59007

50-100 
m²/l

1 L € 228,11

NITOGUARD® PLASTIC
Een transparante nanocoating voor niet-poreuze 
ondergronden en in het speciaal voor plastic 
ondergronden. Zorgt voor hydrofobe en oleofobe 
eigenschappen waardoor vervuiling nauwelijks kan 
hechten aan de ondergrond. 

59002

150-200 
m²/l

1 L € 206,27

NITOGUARD® STONE 
Een transparante en waterdampdoorlatende impreg-
neer gebaseerd op fluorpolymeren, te gebruiken op 
poreuze ondergronden. Zorgt voor hydrofobe en 
oleofobe eigenschappen waardoor vervuiling 
nauwelijks kan hechten aan de ondergrond. 

59001

2-20 
m²/l

1 L € 26,00

5 L € 23,75
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NITOGUARD® TEXTILE
Een transparante en waterdampdoorlatende nano-
impregneer voor suède, karton en textiel. Zorgt voor 
hydrofobe en oleofobe eigenschappen waardoor 
vervuiling nauwelijks kan hechten aan de 
ondergrond. Hoge duurzaamheid maar dient bij 
veelvuldig gebruik opnieuw te worden aangebracht.  

59004

6-12 
m²/l

1 L € 69,23

NITOGUARD® WOOD
Een transparante en waterdampdoorlatende 
impregneer voor hout. Zorgt voor hydrofobe en 
oleofobe eigenschappen waardoor vervuiling 
nauwelijks kan hechten aan de ondergrond. Biedt 
langdurige bescherming en gaat vergrijzing tegen, 
zowel binnen als buiten.

59006

15-35 
m²/l

1 L € 50,24
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CERADUR (keramische coatings)

CERADUR® FLEX
Een polysilazanen coating speciaal voor metalen, 
reeds geschilderde ondergronden, kunststoffen en  
volkernplaten die zijn blootgesteld aan buigen en 
vervormen als gevolg van thermische verschillen. De 
coating is zeer chemicaliën bestendig en geeft een 
‘easy-to-clean’ en een sterk anti-graffiti effect. 

58001

60-70 
m²/l

0,1 L € 129,16

0,5 L € 444,05

1 L € 845,42

CERADUR® METAL
Een licht corrosiewerende coating op basis van 
polysilazanen geschikt voor toepassing op ferro- en 
non-ferro metalen. Het is bijzonder resistent tegen 
chemicaliën, zouten en corrosie veroorzakende 
zouten en geeft een ‘easy-to-clean’ oppervlak.

58002

60-70 
m²/l

0,1 L € 123,60

0,5 L € 435,84

1 L € 836,52

CERADUR® AG 
Een anti-graffiti coating op basis van polysilazanen, 
creëert een zeer sterk afstotend oppervlak waardoor 
posters, stickers, en alle soorten graffiti zeer slecht 
hechten. Het oppervlak is daardoor zeer eenvoudig 
te ontdoen van verf, inkt, spuitbussen en posters.

58004

60-70 
m²/l

0,1 L € 129,16

0,5 L € 444,05

1 L € 845,42



* Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling.

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/L

INOX CONCEPT (RVS bescherming)

INOX PRE-CLEAN 
Reiniger op ammoniabasis voor het grondig reinigen 
van RVS. Wordt toegepast als de eerste stap in voor-
behandeling voor het aanbrengen van INOXCOAT.

57880

10-20 
m²/l*

5 L € 24,41

INOX DEGREASER
Een zeer sterke oplosmiddelhoudende ontvetter voor 
het ontvetten en drogen van RVS. Wordt toegepast 
als voorbehandeling voor het aanbrengen van 
INOXCOAT.

57882

10-20 
m²/l*

5 L € 22,23

INOXCOAT 
Een hoogwaardige semipermanente coating voor het 
conserveren van RVS. Geeft RVS ondergronden een 
mooi zijdeglanzend uiterlijk en voorkomt aanhechting 
van vuil en vet. Kan zowel binnen als buiten op alle 
RVS ondergronden toegepast worden. 

57883

75-125 
m²/l

1 L € 438,29

INOXCOAT DAILY CARE
Een neutrale dagelijkse reiniger voor het reinigen en 
onderhouden van ondergronden die met INOXCOAT 
behandeld zijn.

57881

10-20 
m²/l*

5 L € 13,57

INOXCOAT REMOVER 
Sterk reinigingsmiddel voor het snel en veilig 
verwijderen van INOXCOAT. Wordt toegepast 
wanneer INOXCOAT volledig van de ondergrond 
verwijderd moet worden.

57884

2-5 
m²/l

5 L € 14,68
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PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/KG

BOUWCHEMISCHE PRODUCTEN

MAVROX® EP COATING 2C 
Een hoogwaardige 2-componenten, waterverdun-
bare, goed chemisch resistente epoxy coating. Voor 
decoratieve afwerking op vloeren en wanden, zowel 
binnen als buiten. Geschikt voor vloeren die een 
lichte tot middelzware belasting ondervinden. Te 
gebruiken op cementgebonden vloeren, 
gietasfalt, anhydriet en hout. Verkrijgbaar in hoog-
glans of zijdeglans.

57909

5 
m²/kg

per laag

1 KG Prijs op 
aanvraag

5 KG Prijs op 
aanvraag

10 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROX® TOPCOAT 
Een hoogwaardig, weerbestendig coatingsysteem 
dat zorgt voor een zeer waterafstotende laag die 
waterdampdoorlatend is. Zorgt voor alkaliresistentie, 
UV-bestendigheid, is spanningsarm en heeft een 
hoog dekkingsvermogen. Geschikt voor beton en 
metselwerk. 

59935

5-6
m²/kg

10 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROX® CONCRETE PRIMER
Een watergedragen acrylaatdispersie gebaseerde 
transparante primer, die wordt gebruikt voor een 
betere hechting van MAVROX® PU TOPCOAT 1C 
op beton en metselwerk. Ook zorgt het voor 
bescherming tegen het binnendringen van water en 
heeft een carbonatatieremmende werking. 

57713

6-8 
m²/l

15 L Prijs op 
aanvraag

MAVROX® PU TOPCOAT 1C
Een 1-componenten, matte anti-graffiti coating op 
basis van vochtuithardende polyurethanen. Te 
gebruiken op licht zuigende, gladde ondergronden 
zoals beton, stucwerk, latex dispersie verflagen, 
oude coatingsystemen en ter bescherming van 
aangebrachte kunstwerken. 

57712

10-12 
m²/kg 

5 KG Prijs op 
aanvraag
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MAVROX® EP ROLLCOAT 2C 
Een oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxy 
vloerafwerking ter verbetering van de slijtvastheid en 
chemische resistentie. Toepassingen zijn werk-
plaatsen, magazijnen en productieruimtes.

57932

ca. 2 
m²/kg

5 KG Prijs op 
aanvraag

10 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROX® ROOFCOAT
Een dakpancoating geschikt voor het inkleuren en 
beschermen van minerale dakpannen. 

57941

5 - 10 
m²/L

10 L Prijs op 
aanvraag
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OVERIGE COATINGS

ANTI-POSTER COATING 1C
Een transparante oplosmiddelhoudende 
1-componenten coating op basis van polyorgano-
siloxanen voor op beton, metselwerk, hout en reeds 
geschilderde ondergronden. Speciaal ontwikkeld voor 
het niet aanhechten van stickers, posters en flyers. 
Heeft tevens ook goede anti-graffiti eigenschappen.

57664

4-8 
m²/l

1 L € 95,66

5 L € 92,79

ANTI-POSTER COATING 2C
Een oplosmiddelhoudende 2-componenten coating 
voor op poreuze en niet-poreuze ondergronden. 
Speciaal ontwikkeld voor verminderde aanhechting 
van stickers, posters en flyers. Verkrijgbaar in alle RAL 
kleuren. 

57662

5-10 
m²/l

1 L € 98,12

FIRESTOP WOOD HD
Hoogwaardig brandvertragend impregneermiddel 
voor het professioneel behandelen van onbehandeld 
hout met een levensduur van 5 jaar (buiten) en 10 
jaar (binnen). Voldoet aan Europese en internationale 
kwaliteitsstandaarden voor brandvertragers voor hout. 
Toepasbaar op alle soorten hard- en zachthout.

54001

3 m²/l 5 L € 36,00

25 L € 33,00

PEELGUARD
Duurzame spuitfolie voor het tijdelijk beschermen van 
oppervlakken. Vormt na het drogen een duurzame, 
elastische folie die eenvoudig van de ondergrond 
te verwijderen is. Bestand tegen vrijwel alle soorten 
vervuiling waaronder verf, graffiti, cementspatten, 
kalkuitloop en steenslag. De coating is op basis 
van een 100% gerecyclede polymeer emulsie en de 
opgedroogde folie is volledig recyclebaar. 

57663

1-3
m²/kg

10 KG € 24,07
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SILROC 
Innovatieve, 1-componenten oplosmiddelvrije 
coating voor het beschermen van (natuur)stenen 
ondergronden. Verbetert het natuurlijke uiterlijk van 
de ondergrond, verdiept de kleuren en geeft glans. 

57670

20-30
m²/l

1 L € 180,31

5 L € 174,90

WOODPROTECT 
Innovatieve impregnerende coating op basis van zeer 
hoogwaardige was-emulsies en acrylaten. De coating 
beschermt tegen UV-licht en gaat daardoor vergrijzing 
en verwering tegen. Voorkomt wateropname door het 
hout en biedt daardoor bescherming tegen vlekken, 
verwering en houtrot. Zeer milieuvriendelijk en is 
daardoor perfect voor de toepassing op circulaire en 
duurzame gevelbekleding.

59008

15-35 
m²/l

1 L € 28,86

5 L € 26,71
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SPECIALTIES
Vakkundig reinigen, voorbehandelen, beschermen en onderhouden 
vraagt gedegen kennis van de ondergrond en het toe te passen product. 
Door de jaren heen heeft MAVRO een breed scala aan specialistische 
bouwchemische producten ontwikkeld die worden toegepast bij 
renovatie en voorbehandeling van diverse afwerkmaterialen. Daarnaast 
levert MAVRO accessoires en applicatiemiddelen om de REMOVERS, 
CLEANERS en PROTECTORS aan te brengen. Al deze producten, 
systemen en hulpmiddelen worden onder de productgroep SPECIALTIES 
aangeboden.

Onze producten zijn te vinden in  
de volgende productgroepen:

• Bouwchemische producten
• Applicatie middelen
• Overige producten

Heb je een vraag over  
 één van deze producten?

Bel ons op 0418 680 680
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BOUWCHEMISCHE PRODUCTEN

MAVROX® EP SCRATCH COAT 2C
Een oplosmiddelvrije, 2-componenten lichtgewicht 
reparatiemortel op basis van speciale epoxyharsen. 
Wordt gebruikt voor het herstellen van betonschade. 
Door het lage soortelijke gewicht (1,1 kg/l) zeer 
geschikt voor toepassing op verticale delen en 
plafonds. 

57925

1,1 kg/
m2/mm 

laagdikte

1 KG
Prijs op 

aanvraag

5 KG
Prijs op 

aanvraag

10 KG
Prijs op 

aanvraag

25 KG
Prijs op 

aanvraag

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C
Een universele, oplosmiddelvrije, 2-componenten 
reparatiemortel op basis van speciale epoxyharsen. 
Wordt gebruikt voor het herstellen van betonschade, 
vullen van scheuren, beschermen van vrijgekomen 
wapeningsijzer en vele andere vergelijkbare 
toepassingen. Ook geschikt voor het repareren van 
gaten in houten kozijnen. 

57929

Sterk 
afhankelijk 

van de 
toepassing

3 KG Prijs op 
aanvraag

5 KG Prijs op 
aanvraag

10 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C
Een oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxyprimer. 
Te gebruiken als hechtlaag voor het uitvoeren van 
betonreparaties met MAVROX® reparatiemortels.

57905

3
m²/kg

4 KG Prijs op 
aanvraag

8 KG Prijs op 
aanvraag

MAVROX® EP GROUT 2C
Een oplossmiddelvrije 2-componenten gietmortel 
op basis van speciaal ontwikkelde epoxyharsen, 
verhardingsmiddelen en inerte vulstoffen. Te gebruiken 
voor het ondergieten van constructies en machines, 
het vullen van ruimten in beton en het verlijmen van 
ankerstaven, brugleuningen, balkon- en galerijhekken 
en voorspanbouten. 

57922

1,75 kg/
m2/mm 

laagdikte

5 KG Prijs op 
aanvraag

10 KG Prijs op 
aanvraag

15 KG Prijs op 
aanvraag

30 KG Prijs op 
aanvraag
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APPLICATIE MIDDELEN

ABSORBENTROLLS 
Een polypropyleen absorberende mat voor het 
opvangen van graffiti resten en oliehoudende 
vloeistoffen.

57700

n.v.t. 1st € 285,95

BRUSH  
Een borstel voor het verwerken van graffiti removers 
en reinigers.

32321

n.v.t. 1st € 30,66

CHEMICAL RESISTANT BRUSH
Een chemisch en hoge pH resistente borstel voor het 
verwerken van alle graffiti removers en reinigers. 

32320

n.v.t. 1st € 58,99

COATINGSPONGE 
Handzame microvezel sponzen. Perfect voor de 
applicatie van NITORANGE en CERADUR® 
producten.

99016

n.v.t. 1st € 2,80

MICROFIBER CLOTH BIG
Een pluisvrije microvezeldoek van 25x25 cm. 
Minimale afname is 10 stuks.

57803

n.v.t. 1st € 2,83
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/ST

MICROFIBER CLOTH SMALL
Een kleine pluisvrije microvezeldoek van 20x20 cm.
Minimale afname is 10 stuks. 

57802

n.v.t. 1st € 2,27

PADS 
Een witte pad voor het verwijderen van graffiti en 
het reinigen van diverse vervuilingen. Krast niet.
Minimale afname is 10 stuks.

99003

n.v.t. 1 st € 2,27

POWERSPONGE 
Een melamine spons voor snelle graffiti
verwijdering, schoonmaak en voor de
applicatie van diverse coatings.

57916

n.v.t. 1st € 1,36

SCOTCH BRITE
Een grijs/bruine lichtschurende pad voor het 
verwijderen van graffiti en overige vervuiling.

99004

n.v.t. 1st € 2,31
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PRODUCTLIJST

PRODUCT OMSCHRIJVING MET PRODUCTCODE VERBRUIK UNIT  PRIJS/ST

OVERIGE PRODUCTEN

CALCIUM GLUCONATE GEL 2,5%
HF-brandzalf, wordt gebruikt om ernstige huid-
beschadiging te voorkomen na een ongeluk met 
fluorwaterstofzuur (HF). Neem voor vragen contact 
op met onze R&D afdeling.

99019

n.v.t. 1st € 17,28

CHEMICAL RESISTANT GLOVES
Duurzame chemisch resistente handschoenen. Biedt 
uitstekende bescherming tegen zuren, basen en 
oplosmiddelen. Voorzien van een gevlokte binnen
voering voor extra draagcomfort en zweetabsorptie.

99017

n.v.t. 1 paar € 13,85

SAFETY GLASSES
Degelijke veiligheidsbril met zijbescherming. 
Bescherm altijd uw ogen tijdens het werken met 
chemische producten.

99018

n.v.t. 1st € 12,32
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INDEX
PRODUCT ARTIKELNUMMER BLADZIJDE

REMOVERS

ALGEN REMOVER 57606 18

BITUMEN REMOVER 57660 15

BITUMEN REMOVER GEL 57624 15

CEMENTRESIDUEREMOVER 57655 18

CEMENTRESIDUEREMOVER GEL 57658 18

CONCRETE RESIDUE REMOVER 57649 18

ETCHREMOVER 57680 18

GLUEREMOVER 57601 19

GRAFFITIGEL 221 RS 57617 14

GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE 57600 15

GRAFFITIREMOVER GEL 57608 14

GRAFFITIREMOVER GEL STRONG 57697 14

GRAFFITIREMOVER LITE 57599 14

GRAFFITIREMOVER WIPES 57622 15

GUMREMOVER 57640 19

INKREMOVER 57604 16

INKREMOVER GEL 57695 16

LIMEREMOVER 57603 19

MULTISTRIP 57950 19

OILREMOVER 57643 19

RUSTREMOVER 57850 20

SALT&OXIDEREMOVER 57637 20

SHADOWREMOVER 57648 17

SHADOWREMOVER GEL 57619 17

SHADOWREMOVER STRONG 57698 17

SILICONEREMOVER 57657 20

SOOTREMOVER 57951 20

STRIP-OFF 57629 21

STRIP-OFF HD 57647 21

STRIP-OFF PLUS 57633 21

TAR REMOVER 57667 20
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INDEX
PRODUCT ARTIKELNUMMER BLADZIJDE

CLEANERS

ALUCLEAN 57927 31

BIOFRESH 57939 31

BUTYLACETATE 57807 31

DEEPCLEAN 57931 31

FACADECLEAN 57635 28

FACADECLEAN ALKALINE 57641 28

FACADECLEAN EXTRA STRONG 57646 28

FACADECLEAN GEL 57650 28

FACADECLEAN HC 57652 29

FACADECLEAN STRONG 57636 28

GLASSRENOVATOR 59165 31

INTERIEURREINIGER 57855 33

ISOPROPANOL 18750 32

PEELABLE CLEANER 57668 32

SANITAIRONTKALKER 57586 33

SANITAIRREINIGER 57854 33

TRAINCLEAN 57631 32

UNICLEAN 54100 30

UNICLEAN HIGH ALKALINE 57639 30

UNICLEAN LOW FOAMING 54110 30

UNICLEAN NEUTRAL 57611 30

VLOERREINIGER 57838 33

WINDOWCLEAN 57937 32

WOODRENOVATOR 57330 32
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INDEX
PRODUCT ARTIKELNUMMER BLADZIJDE

PROTECTORS

ANTI-POSTER COATING 1C 57664 57

ANTI-POSTER COATING 2C 57662 57

CERADUR® AG 58004 53

CERADUR® FLEX 58001 53

CERADUR® METAL 58002 53

FIRESTOP WOOD HD 54001 57

FLOORGUARD 54091 49

FLOORGUARD FLUOR 57644 49

FLOORGUARD MINERAL 57830 49

FLOORGUARD POLYCRYL 57651 50

FLOORGUARD SB 57831 49

FLOORGUARD SEALER 54130 49

GRAFFITIGUARD 57613 42

GRAFFITIGUARD PERMANENT 57605 42

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD 57621 42

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER 57677 42

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C 57612 43

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C 57616 43

INJECTION CREAM 54050 48

INOX DEGREASER 57882 54

INOX PRE-CLEAN 57880 54

INOXCOAT 57883 54

INOXCOAT REMOVER 57884 54

INOXCOAT DAILY CARE 57881 54

MAVROSEAL 54060 47

MAVROSEAL FLUOR 57665 48

MAVROSEAL GEL 57659 47

MAVROSEAL NANO 57653 48

MAVROSEAL WB 54089 47

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG 54080 47

MAVROSEAL WB STRONG 54090 47



PRODUCT ARTIKELNUMMER BLADZIJDE

MAVROSEAL WETLOOK 57645 48

MAVROX® CONCRETE PRIMER 57713 55

MAVROX® EP COATING 2C 57909 55

MAVROX® EP ROLLCOAT 2C 57932 56

MAVROX® PU TOPCOAT 1C 57712 55

MAVROX® ROOFCOAT 57941 56

MAVROX® TOPCOAT 59935 55

NITOCOAT® 57707 45

NITOCOAT® MAT 57708 45

NITOCOLOUR 1C 57915 46

NITOCOLOUR 2C 57614 46

NITOCOLOUR PRIMER 1C 57911 46

NITOCOLOUR PRIMER 2C 57910 46

NITOCRYL® 57710 45

NITOCRYL® PRIMER 57711 44

NITOCURE LS 57717 45

NITOGUARD® GLASS 59003 51

NITOGUARD® GLASS SC 59007 51

NITOGUARD® PLASTIC 59002 51

NITOGUARD® STONE 59001 51

NITOGUARD® TEXTILE 59004 52

NITOGUARD® WOOD 59006 52

NITOSHIELD 57618 44

NITOSHINE 57716 44

NITOWAX 99900 44

PEELGUARD 57663 57

SILROC 57670 57

STONE HARDENER 54092 48

WOODPROTECT 59008 57
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SPECIALTIES

ABRORBENTROLLS 57700 63

BRUSH 32321 63

CALCIUM GLUCONATE GEL 2,5% 99019 65

CHEMICAL RESISTANT BRUSH 32320 63

CHEMICAL RESISTANT GLOVES 99017 65

COATINGSPONGE 99016 63

MAVROX® EP GROUT 2C 57922 62

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C 57929 62

MAVROX® EP REAIR PRIMER 2C 57905 62

MAVROX® SCRATCH COAT 2C 57925 62

MICROFIBER CLOTH BIG 57803 63

MICROFIBER CLOTH SMALL 57802 64

PADS 99003 64

POWERSPONGE 57916 64

SAFETY GLASSES 99018 65

SCOTCH BRITE 99004 64
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EXTRA INFO
Alle voorgaande prijslijsten c.q. prijsafspraken komen hiermee te 
vervallen. Product- en prijswijzigingen, alsmede zet- en drukfouten 
voorbehouden.  
Op al onze leveringen en adviezen zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. Aan het genoemde rendement in de prijslijst kunnen 
geen rechten worden ontleend.
 
Wij behouden ons het recht prijsveranderingen door te voeren.  
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en franco geleverd in de 
Benelux boven een netto orderbedrag van € 500,-. Alle prijzen zijn 
onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van  
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor levering onder € 500,- geldt € 17,50 verzendkosten. Voor 
orders met ADR goederen, wordt een verzendtoeslag berekend. Bij het 
retourneren van een statiegeld IBC door de klant, wordt er door MAVRO 
€32,50 transport- en spoelkosten berekend.

Levering geschiedt binnen 24 uur, mits op voorraad en besteld 
vóór 12:00 uur. Spoedzendingen komen geheel ten laste van de 
opdrachtgever. Betalingen binnen 30 dagen netto na factuurdatum.

Voor technisch advies en training kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met onze technische afdeling. 
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Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 
1.1  Adviezen: alle door MAVRO BV verstrekte (technische) adviezen; alsook ondersteuning en    

service al dan niet op locatie, een en ander in welke vorm dan ook.
1.2  Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MAVRO BV een overeenkomst aangaat 

of met wie MAVRO BV onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
1.3 Order: iedere opdracht van afnemer aan MAVRO BV, in welke vorm dan ook, tot levering 

van producten en/of adviezen; 
1.4  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MAVRO BV en afnemer tot stand komt, 

elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)/handelingen ter 
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

1.5  MAVRO BV: de besloten vennootschap MAVRO BV, gevestigd te Zaltbommel; 
1.6  Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1  De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en adviezen en zijn van 

toepassing op alle daarmee verband houdende 
 (rechts-)handelingen van MAVRO BV en afnemer, zoals het verlenen van ondersteuning en 

service en het verstrekken van informatie.
2.2  De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen 

wordt door MAVRO BV uitdrukkelijk van de hand gewezen alsook door afnemer 
gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door MAVRO BV niet aanvaard.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen
van producten en adviezen
3.1  Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MAVRO BV niet en geldt slechts als een uitnodiging 

tot het plaatsen van een order door afnemer.
3.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MAVRO BV een order 

schriftelijk bevestigt of door MAVRO BV daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt 
gegeven.

3.3  Alle opgaven door MAVRO BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen 
van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. MAVRO BV kan er echter 
niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4  MAVRO BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van 
de producten.

3.5  Tenzij anders vermeld, is een aanbieding of prijsopgave gedurende 3 maanden van kracht.
3.6  Eventueel bij een aanbieding of prijsopgave gevoegde zaken zoals monsters, proefmodellen 

en dergelijke blijven eigendom van MAVRO BV. Deze mogen niet zonder toestemming van 
MAVRO BV aan of voor derden worden gekopieerd, verveelvoudigd, getoond of ter inzage 
gegeven.

Artikel 4. Prijzen
4.1  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van MAVRO BV uitgedrukt in Euro’s exclusief 

omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de 
kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of 
belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

4.2  De prijzen van MAVRO BV zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst geldende prijslijst. De door MAVRO BV gehanteerde prijzen zijn inclusief Unit 
kosten, met uitzondering van pallets en IBC’s.

4.3  Afnemer dient voor eigen rekening dezelfde of soortgelijke pallets van tenminste dezelfde 
kwaliteit op het verzendadres van MAVRO BV terug te geven.

4.4  Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door MAVRO BV worden gecorrigeerd en 
doorberekend.

4.5  MAVRO BV is vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen 
voor zaken die nadien worden afgeleverd te verhogen, daarnaast zijn de prijzen voor 
nabestellingen niet bindend tenzij anders overeengekomen.

4.6  Indien MAVRO BV van deze bevoegdheid gebruik maakt, is afnemer gedurende 14 dagen 
na ontvangst van deze mededeling bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Speciaal voor 
deze overeenkomst door MAVRO BV ingekochte grondstoffen en/of hulpmiddelen dient 
afnemer te vergoeden.

4.7  Indien afnemer de overeenkomst ontbindt op grond van artikel 4.6, blijft de prijs voor zaken 
waarvoor de overeenkomst in stand blijft ongewijzigd.

4.8 Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan 
wordt deze ongeacht vroegere gemaakte offerten en/of berekende prijs tegen de ten tijde 
van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 5. Betaling
5.1  Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 

30 (dertig) dagen na factuurdatum aan MAVRO BV hebben betaald door middel van 
bijschrijving of storting op de bankrekening die op de factuur is vermeld.

5.2  Alle kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van afnemer.
5.3  MAVRO BV is te allen tijde gerechtigd, ook in afwijking van de overeenkomst, betaling dan 

wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat (verder) uitvoering aan de overeenkomst 
wordt gegeven.

5.4  Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige 
(betalings-) verplichting jegens MAVRO BV op te schorten.

5.5  Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de 
laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente 
verschuldigd van 1% per maand.

5.6  Indien afnemer jegens MAVRO BV in verzuim is, is hij verplicht MAVRO BV de 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te 
vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste de wettelijke rente van het 
onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 40,00 te vermeerderen met de 
daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.7  Indien MAVRO BV, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere 
verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 
5.5, 5.6 en 21.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1  De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over 

op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de 
betreffende producten en diensten aan MAVRO BV verschuldigd is of zal worden, volledig 
heeft voldaan in de zin van artikel 3:92 BW.

6.2  Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet 

gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins 
te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan MAVRO BV eigenaar 
is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening van afnemer noodzakelijk is.

6.3  De goederen kunnen terstond door MAVRO BV worden teruggevorderd indien afnemer niet 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan of MAVRO BV aanleiding heeft aan te nemen dat de 
Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan terugname verbonden kosten zullen 
afnemer in rekening worden gebracht.

6.3  Indien en zolang MAVRO BV eigenaar van de producten is, zal afnemer MAVRO BV 
onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag 
(dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de 
producten. Aan derden zal afnemer zo nodig onmiddellijk kenbaar maken dat MAVRO BV 
eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval MAVRO BV op haar 
eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan MAVRO BV eigenaar is, zich 
bevinden en MAVRO BV desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten 
teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

Artikel 7. Levering en risico
7.1  MAVRO BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Afnemer is dan telkens 

een evenredig deel van de verkoopprijs verschuldigd. Indien geen leveringstermijn is 
bepaald, geldt een termijn van 4 weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

7.2  Een door MAVRO BV opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst voor MAVRO BV relevante omstandigheden en, voor zover 
afhankelijk van derden, op de door die derden aan MAVRO BV verstrekte gegevens.

7.3  Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige 
schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van 
de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van 
afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de 
overeenkomst in stand laat.

7.4  Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van de Internationale Kamer van 
Koophandel te Parijs.

7.5  Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de 
aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip 
waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. MAVRO BV zal afnemer 
zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal 
producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving, 
afnemen.

7.6  Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in 
verzuim zijn. MAVRO BV is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico 
van afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, 
vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, 
echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan 
vorenbedoelde derde.

7.7  MAVRO BV behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, 
merk en/of codering.

7.8  Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de 
oorspronkelijke en ongeopende units, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid 
hebben van tenminste 8 maanden, wenst te retourneren en MAVRO BV daarmee akkoord 
is gegaan, kan afnemer het restant op de door MAVRO BV aangegeven wijze teruggeven. 
In dat geval zal MAVRO BV vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de 
producten, voor maximaal 100% van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor 
afnemer gefabriceerde producten worden niet door MAVRO BV teruggenomen.

7.9  De producten worden geleverd af een door MAVRO BV aangewezen fabriek, tenzij anders 
overeengekomen.

7.10  “Af fabriek” verkochte producten reizen steeds vanaf de fabriek voor rekening en risico 
van afnemer. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, alles 
ongeacht eventuele andersluidende bedingen ter zake tussen afnemer en derden.

7.11  MAVRO BV is bevoegd de producten op een andere plaats dan bepaald in artikel 7.9 af te 
leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten door afnemer, behoudens 
overmacht.

7.12  In elk geval is MAVRO BV nimmer van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van 
een termijn voor aflevering.

Artikel 8. Overmacht 
8.1  Indien MAVRO BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan 

voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmachtstoestand.

8.2  Indien de overmachtstoestand 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het 
recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de 
overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

8.3  In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als 
MAVRO BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8.4  Onder overmacht van MAVRO BV wordt verstaan elke van de wil van MAVRO BV 
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen in redelijkheid niet van MAVRO BV kan worden verlangd, ongeacht of 
die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die 
omstandigheden worden ook stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie 
door MAVRO BV of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde 
transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of 
schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde 
van MAVRO BV als aan de zijde van haar toeleveranciers, zonder dat MAVRO BV invloed 
van een en ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 9. Inspectie en klachten
9.1  Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) 

inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 dagen na aflevering van de 
producten, verstrekking van adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan 
MAVRO BV worden gemeld.

9.2  Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn hadden 
kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 
30 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van de adviezen respectievelijk 
installatie en oplevering schriftelijk aan MAVRO BV worden gemeld. Afnemer dient zich van 

ALGEMENE VOORWAARDEN



 | 75 |

de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de 
leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk MAVRO BV te melden.

9.3  Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 
9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen 
niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of materiaal- en/of 
constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft MAVRO BV de keus hetzij 
de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de 
ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, 
hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te 
verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken. Door voldoening aan één van 
de hiervoor genoemde prestaties is MAVRO BV ter zake van haar verplichtingen volledig 
gekweten.

9.4  Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, 
verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies 
onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter 
voorkoming van (verdere) schade.

9.5  Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder 
meer door MAVRO BV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar 
de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.

9.6  Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat MAVRO BV daarmee heeft 
ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke 
kosten van retourneren voor MAVRO BV.

9.7  Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor MAVRO BV 
voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.3 omschreven verplichtingen. 

9.8  Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- 
of aanmerking is gesteld met betrekking tot de Unit geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze 
zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. 

9.9  Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel leidt 
tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de 
producten en/of adviezen. 

9.10  De afnemer rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde 
zijn als die door MAVRO BV zijn geleverd.

Artikel 10. Conform specificatie
10.1  MAVRO BV verzekert dat de producten voldoen aan de door MAVRO BV schriftelijk 

opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in 
overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk 
worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven 
instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, 
de door of namens MAVRO BV uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, 
productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig 
worden nagekomen.

10.2  De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na 
verwerking van de producten.

10.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door MAVRO BV 
opgegeven, staat MAVRO BV niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel 
waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

10.4  Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken nog geacht 
aan de overeenkomst te beantwoorden bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, 
variaties of verschillen in kleur en/of uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of 
tussen verschillende afleveringen voordoen.

10.5  Onverminderd het in 10.4 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de 
overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, 
kleuren e.d. overeenkomen met door afnemer goedgekeurde monsters en/of proeven.

10.6  Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, 
conform de bij MAVRO BV ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht. MAVRO BV 
verzekert dat de schriftelijke adviezen met zorg en inachtneming van de stand der techniek 
worden uitgebracht.

10.7  Voor zover MAVRO BV mondeling of telefonisch informatie aan afnemer verstrekt wordt 
deze informatie naar beste kunnen en weten gegeven, maar iedere aansprakelijkheid voor 
inhoud, juistheid en volledigheid wordt uitgesloten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1  Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MAVRO BV of haar 

leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW 
(productenaansprakelijkheid), is MAVRO BV nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan 
ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten 
en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en 
immateriële schade.

11.2  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke 
aansprakelijkheid van MAVRO BV te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs 
van het product en/of de voor het advies in rekening gebrachte prijs, ter zake waarvan de 
aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3  Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MAVRO BV of haar 
leidinggevend personeel, vrijwaart afnemer MAVRO BV tegen alle met (het gebruik van) de 
producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze 
aanspraken de aansprakelijkheid van MAVRO BV ingevolge de voorwaarden overschrijden 
en zal hij MAVRO BV alle schade vergoeden die MAVRO BV lijdt als gevolg van dergelijke 
aanspraken.

11.4  De afnemer dient MAVRO BV te vrijwaren tegen aanspraken van zijn personeel en van 
derden in verband met de werkzaamheden van dat personeel, ook al was dat MAVRO BV 
in het kader van de opdracht behulpzaam.

11.5  Indien MAVRO BV niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in artikel om 
welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding 
per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke 
oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde 
betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van 
de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 Overigens vervalt iedere vordering tegen MAVRO BV door het enkele tijdsverloop van een 
jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen 
MAVRO BV aanhangig is gemaakt.

Artikel 12. Intellectueel en industrieel eigendom
12.1  Afnemer verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten en 

de adviezen.

12.2  Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte 
merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of 
enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3  MAVRO BV verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk 
maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van 
aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan MAVRO BV 
zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.4  Afnemer zal MAVRO BV onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde 
ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. 
In geval van een dergelijke aanspraak is alleen MAVRO BV bevoegd daartegen mede 
namens afnemer, die MAVRO BV ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren 
of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke 
regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in 
redelijkheid van hem kan worden verlangd.

12.5  Afnemer vrijwaart MAVRO BV tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs-, 
octrooi-, merkrechten en/of enig ander recht van industrieel en/of intellectueel eigendom 
van derden op zaken die volgens tekening, model en/of procedé afkomstig van afnemer 
zijn vervaardigd.

12.6  Afnemer is verplicht deze rechten te eerbiedigen en MAVRO BV onverwijld van inbreuk op 
de hoogte te stellen.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding
13.1  Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem 

uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim 
en is MAVRO BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee 
samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld 
en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden.

13.2  Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding 
van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege 
zijn ontbonden, tenzij MAVRO BV afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming 
van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval 
zijn de vorderingen van MAVRO BV onmiddellijk opeisbaar en is MAVRO BV zonder 
ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat 
nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.

13.3  Het bepaalde in de voorgaande 2 leden doet niet af aan de overige rechten van MAVRO 
BV op grond van de wet en de overeenkomst.

Artikel 14. Algemeen
14.1  Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAVRO BV.
14.2  De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, 

uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige 
bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk 
door MAVRO BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende 
overeenkomst.

14.3  Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht 
zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval 
geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk 
beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1  Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend 
kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat 
MAVRO BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te 
maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te 
nemen.

15.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten (alsmede 
eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na 
deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover 
uitsluiting van deze regelingen rechtens mogelijk zal zijn).

Artikel 16. Milieu, ARBO en andere veiligheidsvoorschriften
16.1  Ingeval van leveranties door MAVRO BV, garandeert de wederpartij dat zij voldoet aan de 

toepasselijke milieuwet- en regelgeving. De wederpartij vrijwaart MAVRO BV ter zake voor 
iedere aansprakelijkheid hieromtrent.

16.2  De wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen 
haar eigen bedrijf. De wederpartij dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde 
wettelijke voorschriften, de ter plaatse geldende voorschriften en voorschriften van de 
Arbeidsinspectie. De wederpartij zal haar personeel overeenkomstig deze voorschriften 
tijdig vooraf instrueren.

16.3  De wederpartij dient er bij de uitvoering van opdrachten – tevens indien er sprake is van 
olie- en gasactiviteiten, bestaande uit onder andere productie- en procesondersteuning, 
technische ondersteuning en het onderhouden van pijpleidingen - op toe te zien, dat 
haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden, de voorschriften en regels, 
voortkomend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving, nakomen. De 
wederpartij ziet er tevens op toe, dat de door haar in te zetten werknemers c.q. derden 
steeds de beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en 
ander volgens de eisen van de Arbeidsinspectie, dan wel een ander overheidslichaam.

16.4  Indien MAVRO BV niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in artikel 
11 lid 1 - om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de 
schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een 
gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het 
verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.5  Overigens vervalt iedere vordering tegen MAVRO BV door het enkele tijdsverloop van een 
jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen 
MAVRO BV aanhangig is gemaakt.

Artikel 17. Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
17.1  Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en 

die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
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