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Echte verf
Verf maken is ons vak. Wij zien het maken 
van Aquamarijn Verf als onze bijdrage aan 
de verantwoordelijkheid die iedereen heeft 
om het leuk te houden op deze wereld. 
Met voldoende grondstoffen om mooie 
producten te blijven maken, met voldoende 
schoon drinkwater en voedsel om te kunnen 
leven. Nu en in de toekomst. 

Daarom zijn wij al veertig jaar geleden 
op zoek gegaan naar alternatieven voor 
fossiele en vervuilende grondstoffen.  
Dat is voor ons een logische en 
zinvolle bedrijfsvoering, 
helder, zuiver en puur.
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Met aardolie moeten we zuinig omgaan: 
de voorraden zijn niet onuitputtelijk. 
Bovendien zijn er zware chemische processen 
nodig om van aardolie uiteindelijk bruikbare 
producten te maken.

Aquamarijn is verf uit de levende natuur, 
omdat we zoveel mogelijk herwinbare grondstoffen 
gebruiken. We persen lijnolie uit lijnzaad, 
en oplosmiddel uit sinaasappelschillen. 
Daarmee hebben we veel minder aardolieproducten 
nodig en helemaal geen plastics. 

We gaan zelfs nog een stapje verder met een eigen 
vlasveld. Paul Bos, boer in de Haarlemmermeer-
polder, teelt het voor ons op braakliggende 
akkers rondom Schiphol. Daarmee produceren we dus 
lokaal lijnolie, EN we brengen een oud-Hollands 
cultuurgewas terug in de polder.
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Alleen watergedragen is niet genoeg  
Daarom hebben wij duurzame watergedragen lakken 
ontwikkeld op basis van een lijnolie-water 
emulsie. Deze gepatenteerde techniek noemen wij 
Aqualin techniek, waarbij lijnolie geëmulgeerd 
wordt in water. Omdat lijnolie een zelfdrogende 
olie is, zijn er geen weekmakers nodig om de verf 
te laten drogen, in tegenstelling tot normale 
watergedragen lakken en muurverven.

Omdat verf ook aan technische eisen moet voldoen, 
voegen we soms synthetische grondstoffen toe. 
Nog niet voor iedere grondstof is een natuurlijk 
alternatief voor handen. We werken hard om ook 
onze grondstofleveranciers te overtuigen om naar 
geschikte natuurlijke producten te zoeken, en we 
kijken wat we in onze eigen omgeving kunnen doen. 

We zijn graag eerlijk en transparant over ons merk 
en daarom vind je de mate van natuurlijkheid 
terug op al onze producten.
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Cornelius de Blois,

Vakschilder

Vakmanschap  
Waarom zou je niet met een natuurlijker product 
werken? Dat vind ik eigenlijk een betere vraag 
dan waarom wel? 

Er bestaan zoveel vooroordelen over natuurverf. 
Voor mij is het zo logisch. Het is gezonder voor 
mezelf en mijn omgeving en de verwerking is uit-
stekend. Ik gebruik al jaren Aquamarijn en de 
ontwikkelingen en technische vooruitgang zijn 
nog steeds gaande. 

Ik ben echt waanzinnig enthousiast over de 
Toplin producten. Die hebben een prachtige 
glans en een hele prettige verwerking. En als 
ik binnen aan de gang ben met de Maril muurverf 
vragen de mensen waarom het zo lekker ruikt!   
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Aangenaam binnenklimaat 
Een gezond interieur ademt: het leeft 
en dat voel je meteen. Je huis inrichten 
met natuurlijke materialen prikkelt je 
zintuigen en creëert een aangenaam binnen-
klimaat. Als je bedenkt dat je muren in 
huis je derde huid vormen is het een prettig 
idee dat die helemaal vrij van plastics is. 
Lijnolieverf vormt geen afsluitende laag, 
maar blijft mooi dampdoorlatend, en daardoor 
blijft je huis dus fijn ademen.

Dat verf op lijnoliebasis wat langzamer droogt 
en minder kleurvast is dan een conventionele 
acryl, nemen we op de koop toe. We krijgen 
er schoonheid en gezondheid voor terug.

Stop aandacht en liefde in aangenaam en prettig 
wonen. Dat heeft een positieve uitwerking op 
jezelf en op anderen.
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Froukje van Veen, 

Ecologisch interieur ontwerper



human Bij Aquamarijn weten we al 
jaren dat schoonheid voedzaam 
is en de natuur heilzaam. 
Daarom vinden we dat het tijd 
is voor een kleurenlijn waarmee 
we de natuurlijke schoonheid 
van onze verf onderstrepen. 
In onze kleurenlijn Human Moods 
brengen we schoonheid, natuur 
en een goed gevoel samen, zodat 
we onszelf dagelijks kunnen 
omringen met een jasje van pure 
materialen in en om ons huis, 
in mooie inspirerende kleuren. 
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then

laugh

sing

swing

honest

wish

Bring colour to your home,
it will make you smile 
and feel alive. 
Be vivid, love the ones around you, 
sing, swing, dance and dive.

shine



infinite

love

above

outside

beneath

touch

Cherish the charm of a timid blush, 
be lovable and count your bliss.

You shall be deligthed 
by a sweet carress 
or a tender kiss.
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present

Use your curious senses,
observe your thoughts.

Stay positive, 
be brave and focus 

on the good.

met een kleur kan je vorm geven

sleepy
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Feed your hungry soul, 
observe, create and learn. 
Focus on your senses, 
get lost and wander… 
to be aware in return.



write
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be

between

Infinity in time and space…  
go any direction, 

now, then, there, before. 
Life will tell you, so go ahead.

Explore!
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eternal

brave

believe

rituals

wander

there

calm
Be brave and honest 

to change a shadow truth. 
Rituals and intense passion 

open up a mystic door 
to find love and eternal youth.

inside



Verf voor muren en plafonds

Maril muurverf
Professionele natuurlijke muurverf voor binnen. 
Schrobvast en goed dekkend. Gebaseerd op zuiver 
plantaardige in water geëmulgeerde oliën. Ademend, 
vrij van oplosmiddelen en plastics, voor een gezond 
binnenklimaat
• Meer dan 98% natuurlijke grondstoffen
• Acrylaat vrij
• Leverbaar in vrijwel elke kleur
• Verpakkingen 1 – 5 – 10 liter

Maril voorstrijk
Waterverdunbaar blank voorstrijkmiddel voor wanden en 
muren. Nieuw stucwerk en sterk zuigende ondergronden 
moeten worden voorbehandeld met een voorstrijkmiddel. 
• 100% oplosmiddelvrij
• Verstevigt en fixeert poederende lagen
• Verpakkingen 1 – 5 liter

Maril Patiné
Watergedragen transparant decoratiemiddel voor muren 
binnen. De patiné is naar eigen creativiteit aan te 
brengen met een roller, kwast, spons, of doek.
• Meer dan 95% natuurlijke grondstoffen 
• Aan te kleuren met diverse pigmenten en kleureffecten
• Verpakking 1 liter

Maril kwarts
Een fijn kwartszand om toe te voegen aan Maril muurverf 
voor een licht gestructureerd resultaat.

Technische informatie Maril muurverf Maril Impril voorstrijkmiddel Maril Patine

dekking m²/ltr 6-8 m² per ltr* 6-8 m² per ltr* 8-10 m² per ltr*
glansgraad mat  nvt mat
reiniging schrobbaar na 4 weken nvt afneembaar
natuurlijkheid 98% 80% 95%
droogtijd overschilderbaar na 8 uur overschilderbaar na 6-8 uur 6 uur

* afhankelijk vd ondergrond en gewenste resultaat

Technische informatie Aqualin glans Aqualin satijn Aqualin grondverf Aqualin houtbeits

dekking m²/ltr 10-12 m²* 10-12 m²* 10-12 m²* 10-12 m²*
glansgraad 70-80% gloss-units 35-40% gloss-units mat 70-80% gloss-units
stofdroog / overschilderbaar 5 uur / 48 uur  4-5 uur / 48 uur 5 uur / 24 uur 8 uur / 48 uur
natuurlijkheid 95% 92% 93% 95%
toepassing binnen en buiten binnen binnen binnen en buiten

* afhankelijk vd ondergrond en gewenste resultaat

Verf voor houtwerk binnen

Professionele natuurlijke aflakken op basis van 
lijnolie-emulsie, en daarmee vochtregulerend en hout-
voedend. Waterverdunbaar en versterkt met veresterde 
plantaardige olie, en dus duurzaam elastisch. 
Verwerkt soepel en prettig en ruikt bovendien 
aangenaam. 100% oplosmiddelvrij en vrij van plastics.

 
Aqualin grondverf
Hoog vullende schilderskwaliteit grondverf. 
Met onovertroffen houtvoedende eigenschappen.  
• Grondlaag onder Aqualin Satijn of -glans
• Voor binnen en buiten
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• Leverbaar in wit en tinten uit wit.

Aqualin aflak satijn
Watergedragen aflak met een mooie zijdeglans voor 
binnen. We hebben de verf versterkt met Colofonium-
hars voor een aangenaam glad oppervlak en een betere 
bestendigheid tegen handvet.  
• Voor een dekkende afwerking
• Laat zich goed reinigen

• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• In elke gewenste kleur leverbaar 

Aqualin aflak glans
Watergedragen aflak met een mooie glans voor binnen 
en buiten. Ook te gebruiken als één-pot-systeem. 
Uitstekende dekkracht. 
• Voor een dekkende afwerking
• Voor binnen en buiten
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• In elke gewenste kleur leverbaar

Aqualin houtbeits
Duurzaam elastisch, halfglanzend en vochtregulerend één-
pot-systeem. Laagvormend, dringt diep in het hout, voedt 
het op natuurlijke wijze, beschermt tegen weersinvloeden. 
• Halfglanzend
• Voor een transparante afwerking
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verpakkingen 1 – 2,5 liter
•  Kleuren: Saffierblauw, Blank, Grenen, Teak,           
Donker eiken, Redwood, Linnenwit, Zilvergrijs.
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Verf voor houtwerk buiten

De producten in de Toplin reeks zijn professionele 
natuurlijke aflakken op basis van lijnolie-standolie. 
Ze zijn met veresterde oliën versterkt voor een 
snellere droging en langer glansbehoud. De lijnolie 
dringt diep in het hout door, en heeft daarmee een 
voedend karakter en zeer sterke hechting.

Toplin aflak glans
De ideale natuurverf voor regulier (vastgoed) onder-
houd. Kenmerkt zich in het bijzonder door een prima 
standvermogen, een mooie, strakke vloeiing, een 
prachtige bolle glans, goede dekking en een uitste-
kende duurzaamheid voor buiten.  
• Mooie strakke vloeiing
• Prachtige bolle hoogglans
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• In elke gewenste kleur leverbaar.

Toplin aflak satijn
De ideale natuurverf voor regulier (vastgoed)onderhoud. 
Kenmerkt zich in het bijzonder door een prima standver-
mogen, een mooie, strakke vloeiing, goede dekking en
een uitstekende duurzaamheid voor buiten.  
• Mooie strakke vloeiing
• Zijdeglans
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• In elke gewenste kleur leverbaar.

 
Toplin grondverf
De ideale basis natuurverf voor regulier vastgoedon-
derhoud. Kenmerkt zich in het bijzonder door een prima 
standvermogen, een mooie, strakke vloeiing, een goede 
dekking en een uitstekende duurzaamheid voor buiten.
• Onovertroffen houtvoedende eigenschappen en hechting
• Uitstekende buitenduurzaamheid
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• NIEUW In elke gewenste kleur leverbaar.

Technische informatie Toplin aflak glans Toplin aflak satijn Toplin grondverf

dekking m²/ltr 10-12 m² per ltr* 10-12 m² per ltr* 10-12 m² per ltr*
glansgraad 90% gloss-units  35-40% gloss-units mat
stofdroog / overschilderbaar 3-4 uur / 8 uur 4 uur / 24 uur 3 uur / 16 uur
natuurlijkheid 81% 81% 85%
toepassing buiten buiten buiten

* afhankelijk vd ondergrond en gewenste resultaat

Original Linal
Natuurlijke halfglans lijnolie verf. In hoge mate 
houtvoedend en hoogelastisch voor een jarenlange be-
scherming. Te gebruiken als aflak of als één-pot-sys-
teem. Te gebruiken op hout, metaal en oude intacte 
verflagen. Door zijn houtvoedende en vochtregulerende 
eigenschappen is Linal bijzonder geschikt voor houten 
gevelbetimmering, rabatdelen en tuinhout. 
• Mooie strakke vloeiing
• Prachtige, bolle hoogglans, maar afnemende glans
• Optimale houtvoedende eigenschappen
• Uitstekende buitenduurzaamheid
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
•  Zwart, Oker, Donkerbruin, Engels Rood, Wit,        
Gebroken Wit, Zandsteen, Geel, Signaalrood,       
Ossenbloed, Zaansgroen, Middelblauw, Donkerblauw, 
Grachten Groen*. 

  *  Deze authentieke lijnolie verf wordt met natuurlijk    
pigmenten in de fabriek op kleur gemaakt. Daarom is Linal 
alleen te verkrijgen in een reeks authentieke kleuren 
(zie voor kleuren ook de Oud-Hollandse kleurenwaaier van 
Evert Koning en Aquamarijn).

Original Jachtlak
Natuurlijke hoogglans Jachtlak op basis van lijnolie en 
Chinese houtolie.Houtvoedend en hoogelastisch voor een 
optimale bescherming van blank hout. Heeft een mooie 
bolle glans, vult goed en hecht optimaal. Prettig te 
verwerken en ruikt aangenaam. Zeer goed vochtafsluitend,
dus ook te gebruiken om omkanten van kozijnen te be-
schermen en inhoudsstoffen te isoleren.
• Duurzaam elastisch
• Houtvoedend en zeer goed hechtend
• Verpakking 1 liter

Original Profilin voorlak
Natuurlijke grondverf en voorlak op basis van lijnolie-
standolie. Houtvoedend en goed vullend voor bijzonder 
goede hechting. Door het hoogvullende vermogen wordt de 
structuur van het hout snel gevuld. Zeer goede vloei.
• Onovertroffen houtvoedende eigenschappen
• Goed schuurbaar, hoogvullend vermogen
• Verpakkingen 1 – 2,5 – 5 liter
• In elke gewenste kleur leverbaar
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Technische informatie Original Linal Original jachtlak Original Profilin voorlak 

dekking m²/ltr 10-12 m²* 10-12 m²* 10-12 m²* 
glansgraad afnemend >90% gloss-units mat 
stofdroog / overschilderbaar 10 uur / 48 uur **  4 uur / 24 uur 3 uur / 16 uur 
natuurlijkheid 94% 75% 85% 
toepassing buiten buiten buiten 

* afhankelijk vd ondergrond en gewenste resultaat **sterk afhankelijk van de omstandigheden  
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Henriëtte van Westerhoven, 

Manager retail Aquamarijn

Kijk op onze website www.aquamarijn.com voor 
uitgebreide informatie over onze producten 
en voor een overzicht van verkooppunten. 
Bellen of mailen mag altijd: 0255 - 548 448 of 
verkoop @ ursapaint.nl. Wij adviseren u graag 
over het gebruik van Aquamarijn producten.

Vraag naar 
de originele 

handgeschilderde 
kleurenkaart 

Human Moods bij 
je verfspeciaalzaak, 

of bestel hem op
www.aquamarijn.com/

humanmoods 

Lijnolie verven kunnen vergelen wanneer er geen zonlicht bij komt. 

Kleuren in dit boekje zijn drukwerk en kunnen dus afwijken van de 

originele kleuren in de stalen kaart.
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