
GLOBACARE BIEDT JE TOT 
10 JAAR GARANTIE OP JE 
BUITENSCHILDERWERKEN, 
ZOWEL VOOR GEVELS ALS 
LAKWERK

MEER INFO OP  
TRIMETAL.BE buitengaran�e garan
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Stel je klanten gerust met GLOBACARE
Tot 10 jaar garantie op buitenschilderwerken
Wanneer je klanten in jouw schilderwerk investeren, verwachten ze meteen voor vele jaren gesteld te zijn.  
Wij twijfelen niet aan de kwaliteit die jij levert, maar potentiële klanten hebben soms een extra duwtje  
in de rug nodig. Met GLOBACARE spelen je klanten op veilig.
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Verfsysteem kalei-effect
Wenst je klant graag een kalei-effect, met de zekerheid van 5 jaar garantie?* Dat kan!

• Bij poederende ondergrond: eerst fixeren met Globaprim Fix of Hydrofix
• 1 laag Globacryl Quartz
• 2 lagen Globaxane Mat

*  5 jaar garantie op dit systeem mits beperkingen: niet in donkere kleuren, niet op gevels met hogere vochtwaarden, niet op gevels met barsten.

Nieuwbouw met minder dan 160m² gevelverf?
• Voor een nieuwbouwproject met gevelverf voor een oppervlakte kleiner dan 160 m² vraag je eenvoudig zelf je garantie aan  

via het online formulier op trimetal.be.
• Kies een geschikt Trimetal Globa verfsysteem (niet bij lakwerk).
• Vul het aanvraagformulier in.
• Stuur het terug naar Trimetal.
• Afhankelijk van je gekozen verfsysteem, krijg je 5 of 10 jaar garantie op de uitgevoerde schilderwerken.

Hoe gaat het in z’n werk?
Bij aanvraag van een technisch advies voor je buitenproject, zowel nieuw bouw 
als renovatie, ontvang je automatisch een Trimetal GLOBACARE gevel garantie. 
Afhankelijk van het aanbevolen verfsysteem geniet je klant van 5 tot 10 jaar garantie 
op de gevel schilderwerken, zowel op de verf als de arbeidsuren*.

Neem je naast de gevel ook de lakwerken onder handen? Dan biedt Trimetal je 
garantie op een selectie buitenlak verfsystemen. Zo kan je een totaal project met 
garantiecontract aanbieden aan je klant.

*  Degressief per jaar. Uitgezonderd uitsluitingen vermeld in garantiecontract. Garantie op lakwerk 
enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies. Bij gevelwerken wordt 
de waarborg verleend voor verfafbladdering en vroegtijdige verpoedering van het Trimetal 
verfsysteem. Bij lakwerken verleent Trimetal garantie op afbladdering en vroegtijdig glansverlies, 
bij maatvast hout.



5 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE
Op basis van geselecteerde systemen
dunlagig verfsysteem 
(grondlaag + 2 eindlagen*)

Grondlaag 2de laag 3de laag

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL FAÇADE GLOBACRYL FAÇADE

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL VILLA MAT GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBAPRIM HYDRO GLOBAXANE MAT GLOBAXANE MAT

GLOBAPRIM HYDRO GLOBAXANE FLEX GLOBAXANE FLEX

GLOBALITE CLASSIC GLOBAXANE MAT GLOBAXANE MAT

GLOBALITE CLASSIC GLOBAXANE FLEX GLOBAXANE FLEX

4 - 5 - 7 JAAR GARANTIE OP BUITENLAKKEN
Op basis van geselecteerde verfsystemen**

Grondlaag (1x) Afwerking (min. 2x) Water- of solventgedragen Garantie

PERMALINE PRIMER / SNELGROND PERMALINE BRILLANT 7

PERMALINE DECOR SATIN PERMALINE DECOR SATIN 5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND PERMALINE DECOR SATIN 5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND PERMACRYL BRILLANT 5

MULTIPRIMER * PERMACRYL BRILLANT 5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND PERMACRYL SATIN 4

MULTIPRIMER * PERMACRYL SATIN 4

Het technisch advies houdt rekening met jouw specifieke project (ondergrond, omgevingsfactoren, …), bepaalt het aanbevolen verfsysteem 
(aantal lagen) en finaal ook de daarbijhorende garantie. Hou dus steeds het voorgeschreven systeem, de laagdikte en applicatiemethode in 
het oog. Zo kan je vertrouwen op een jarenlang kwalitatief eindresultaat.
*  Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect **  Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies

Wanneer krijg je welke garantie?
10 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE
Op basis van geselecteerde systemen
diklagig verfsysteem
(grondlaag + dikkere tussenlaag + eindlaag*)

Grondlaag 2de laag 3de laag

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL FIBRA GLOBACRYL FAÇADE

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL QUARTZ GLOBACRYL FAÇADE

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL MURFLEX GLOBACRYL MURFLEX

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL FIBRA GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBAPRIM HYDRO GLOBACRYL QUARTZ GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBAPRIM GLOBAXANE MAT GLOBAXANE MAT X 2

* In geval van sterk verpoederde ondergronden Globaprim Fix of Hydrofix gebruiken als grondlaag.
**  Globalite Classic gebruiken als grondlaag voor vochtige ondergronden (max 30% vochtigheid).



Meer info?
Kijk op trimetal.be, ga langs bij je 
Trimetal Paint Center of contacteer 
onze hulplijn op 02 254 25 00.


