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Op dit blad treft u een selectie producten uit het programma ‘Bouw’.  
Deze Rolith producten zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruikersgemak.  
Heeft u een specifiek probleem waarvoor op dit blad geen product genoemd is?   
Neem dan contact met ons op. Onze binnen- en buitendienstmedewerkers  
staan voor u klaar.

BOUW
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BOUW

GAV GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

GAV is een sterk geconcentreerd product voor 
algen- en mosbestrijding. Naast gladheid veroor-
zaken algen haarscheurtjes en het barsten van 
stenen, dakpannen en dakbedekking doordat de 
wortels van de algen zich volzuigen met water en 
in de winter door vorst uitzetten. Bevochtigen van 
de aanslag met GAV is voldoende om de algen 
af te laten sterven. Borstelen of schrobben is niet 
noodzakelijk. GAV in verdunde vorm is veilig voor 
metalen, hout, kunststoffen en dakbedekking.

AC 155 ISOLEERSpRAy

AC 155 Isoleerspray is een product tegen het 
doorbloeden en het snel afdekken van vlekken op 
wanden en plafonds. Het product is spanningsarm, 
heeft een hoog isolerend vermogen en is ge-
schikt voor gebruik op vrijwel alle mogelijke  
ondergronden, zoals geschilderde ondergronden, 
metselwerk, stucwerk, plaatmateriaal en poly-
styreenschuim.

500 ml 5 liter

400 ml

MARkERINGSVERf

Hoogwaardige wegen- en markeringsverf. Heeft 
een hoog dekkend vermogen en een snelle 
droging. Bovendien is het product uitermate slijt-
vast. In natte situaties heeft het product 
een uitmuntende antislipwerking. Het is uitstekend 
waterbestendig. Het product verkleurt niet.

Leverbaar in de kleuren: blauw, geel, oranje, rood, 
wit en zwart.

AC 140 ROEStStOp

Hoogwaardige coating welke kan worden 
aangebracht op geroeste ondergronden. AC 140 
kapselt de roest in en stopt verdere corrosie. Het 
product heeft een prima hechting en is zeer  
geschikt als grondverf of toplaag. Geeft een  
langdurige bescherming. Ook zeer geschikt voor 
toepassing in zoutwater milieu.

600 ml

RB 3 CEMENtSLUIERVERWIJDERAAR VOOR tEGELVLOEREN

Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het 
unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur 
en andere sterke zuren. Verwijdert snel kalk- en 
cementsluier van praktisch alle  bouwmaterialen,
tegelvloeren, wandtegels, raamdorpels, kozijnen, 
trappen, tegelvloeren en wanden. Ook geschikt 
voor het verwijderen van olie, vet en tabaksvlekken 
en roestvorming uit beton en tegels. 
Verwijdert ook merbaubloed. Geen gevarengoed.

RB 1 CEMENtSLUIERVERWIJDERAAR VOOR GEVELStEEN

Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het 
unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur 
en andere sterke zuren. Verwijdert snel zoutuitslag 
van gevelsteen, cementsluier en cementresten van 
praktisch alle bouwmaterialen. Geschikt voor zowel 
hard gebakken gevelstenen, kalkzand, mangaan, 
verblend en westwalderklei als ook geëngobeerde 
steensoorten. Geen gevarengoed.

5 liter5 liter

REGENDICht SB hyDROfOBEERMIDDEL Op SOLVENtBASIS

Regendicht SB heeft uitgekiende balans tussen 
siliconenpreparaten en dragers, die een jarenlange 
bescherming tegen weersinvloeden garandeert (tot 
15 jaar). Het product werkt vuilafstotend, isolerend 
en voorkomt groei van micro-organismen zoals 
algen. Speciaal geschikt voor kalksteen.

REGENDICht WB hyDROfOBEERMIDDEL Op WAtERBASIS

Regendicht WB heeft een uitgekiende balans tussen 
silanen en siloxanenemulsies en dragers, die een ja-
renlange bescherming tegen weersinvloeden garan-
deert (tot 12 jaar). Het product werkt vuilafstotend, 
isolerend en voorkomt groei van micro-organismen 
zoals algen. De waterdampdoorlating, alkali- en 
zuur bestendigheid, de U.V. bestendigheid en het 
penetratievermogen zijn zeer goed en hebben zich 
al jaren bewezen. Geen gevarengoed.

5 liter5 liter

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr, 25 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr, 25 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr. en 10 ltr.


