
Alle decoratieve effectverven

Uw Histor adviseur:Een PPG Merk

PPG Coatings Nederland BV

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

Wil je meer informatie over het Histor assortiment  
of handige verftips? Kijk dan op www.histor.nl  
of bel 0297 54 1234.

Andere Histor producten

Histor Perfect Base
Grondverf: supergrondverf, grondverf voor hout, 
grondverf voor buiten, grondverf acryl, grondverf voor 
metaal, grondverf voor kunststof, grondverf universeel, 
grondverf MDF en snelgrond

Voorbehandelingsproducten: afbijt, ontvetter, muur 
voorstrijk, fixerende voorstrijk, vlek-isolerende voorstrijk  
en dekkende muur voorstrijk

Speciale producten: beton-/vloerverf, ijzermenie, loodvrije 
menie, radiatorlak acryl, vlek-isolerende muurverf, 
schimmelbestendige muurverf, tegelverf en trapverf

Histor Perfect Finish
Lak mat, zijdeglans en hoogglans
Lak Acryl zijdeglans en hoogglans
Lak Monodek zijdeglans
Muurverf extra mat, mat en glans
Structuurverf mat

Histor Exterior
Lak zijdeglans en hoogglans
Muurverf mat



Met de Histor decoratieve effectverven breng 
je gemakkelijk meer van jezelf in huis. Laat je 

inspireren door de vele kleuren en technieken 
en creëer je eigen stijl. Van funky tot 

stijlvol en van trendy tot glamoureus, 
voor elk vertrek in huis. Durf te 

experimenteren!

Geef je interieur
  iets extra’s

Wand Potlood Velvet Touch muurverf over  
Basalt muurverf mat



Met de Histor decoratieve effectverven breng 
je gemakkelijk meer van jezelf in huis. Laat je 

inspireren door de vele kleuren en technieken 
en creëer je eigen stijl. Van funky tot 

stijlvol en van trendy tot glamoureus, 
voor elk vertrek in huis. Durf te 

experimenteren!

Geef je interieur
  iets extra’s

Wand Potlood Velvet Touch muurverf over  
Basalt muurverf mat



1
2
3

1
2

3

Applicatie & werkwijze

Tip: Om een mooie rustige combinatie te krijgen, gebruik 
dan Velvet Touch en 
een gewone muurverf 
in dezelfde kleur.

Wand Reden Velvet Touch muurverf |  
nis zijwanden Verkoeling muurverf glans |  
nis achterwand Overleven Velvet Touch muurverf 

Met Histor Velvet Touch breng je op een 
bescheiden manier je muren tot leven. 
Aan deze verf is een fijn fluweelpoeder 
toegevoegd dat aan je muren een mat-

zacht schaduw effect geeft. Prachtig!

De eerste laag aanbrengen met een 
verfroller en laten drogen.

De tweede laag aanbrengen met een 
verfroller. 

Aansluitend deze tweede laag kriskras 
afwerken met een platte kwast.

Met Velvet Touch kun je de tweede 
laag naar eigen smaak afwerken.  
Als je korte kwastbewegingen  
maakt, krijg je een dynamisch effect. 
Als je lange en gelijk matige kwast-
bewegingen maakt, krijg je een subtiel 
effect. Velvet Touch kan ook zeer 
goed toegepast worden als een zeer 
matte muurverf zonder effect. 

Velvet Touch

Histor Perfect Effects Velvet Touch  

•  Fluweelzachte uitstraling 
•  Camouflerende werking 
•  Geschikt voor steenachtige 

ondergrond, pleisterwerk, goed 
vastzittend behang, beton, gips- en 
boardplaten

•  Verkrijgbaar in 32 kleuren 
•  1 liter: 6m²



1
2
3

1
2

3

Applicatie & werkwijze

Tip: Om een mooie rustige combinatie te krijgen, gebruik 
dan Velvet Touch en 
een gewone muurverf 
in dezelfde kleur.

Wand Reden Velvet Touch muurverf |  
nis zijwanden Verkoeling muurverf glans |  
nis achterwand Overleven Velvet Touch muurverf 

Met Histor Velvet Touch breng je op een 
bescheiden manier je muren tot leven. 
Aan deze verf is een fijn fluweelpoeder 
toegevoegd dat aan je muren een mat-

zacht schaduw effect geeft. Prachtig!

De eerste laag aanbrengen met een 
verfroller en laten drogen.

De tweede laag aanbrengen met een 
verfroller. 

Aansluitend deze tweede laag kriskras 
afwerken met een platte kwast.

Met Velvet Touch kun je de tweede 
laag naar eigen smaak afwerken.  
Als je korte kwastbewegingen  
maakt, krijg je een dynamisch effect. 
Als je lange en gelijk matige kwast-
bewegingen maakt, krijg je een subtiel 
effect. Velvet Touch kan ook zeer 
goed toegepast worden als een zeer 
matte muurverf zonder effect. 

Velvet Touch

Histor Perfect Effects Velvet Touch  

•  Fluweelzachte uitstraling 
•  Camouflerende werking 
•  Geschikt voor steenachtige 

ondergrond, pleisterwerk, goed 
vastzittend behang, beton, gips- en 
boardplaten

•  Verkrijgbaar in 32 kleuren 
•  1 liter: 6m²



Histor Velvet Touch brengt een rustgevende en een zuidelijke beleving in je leefruimte. Het kleurenpalet is een 
vertaling van het ingetogen karakter van Velvet Touch. De kleuren zijn verfrissend, bescheiden, vergrijsd en 
verdiept. De kleuren zijn ingedeeld in de 8 groepen volgens het Histor kleurmeubel. Op die manier kun je 
makkelijk kleuren terugvinden en combineren met Velvet Touch. 

Histor Perfect Effects Velvet Touch

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
Ook in de praktijk zal de kleurindruk van Perfect Effects Velvet Touch verf verschillen door lichtinval en aard van het oppervlak.

Jeansblauw
Velvet Touch

Prairie
Velvet Touch

Schat
Velvet Touch

Pandora
Velvet Touch

Mineraal
Velvet Touch

Meel
Velvet Touch

Wals
Velvet Touch

Compromis
Velvet Touch

Teder
Velvet Touch

Reden
Velvet Touch

Variant
Velvet Touch

Neushoorn
Velvet Touch

Staal
Velvet Touch

Overleven
Velvet Touch

Tonijn
Velvet Touch

Cacao
Velvet Touch

Acacia
Velvet Touch

Oktober
Velvet Touch

Akkerwinde
Velvet Touch

Pluim
Velvet Touch

Zorgvuldig
Velvet Touch

Praktisch
Velvet Touch

Conglomeraat
Velvet Touch

Aardkluit
Velvet Touch

Mosterd
Velvet Touch

Sardine
Velvet Touch

Herfstlicht
Velvet Touch

Flexibel
Velvet Touch

Zaterdag
Velvet Touch

Wimper
Velvet Touch

Uitermate
Velvet Touch

Potlood
Velvet Touch
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Metallic
Met Histor Metallic breng je andere 

kleuren in je omgeving tot leven. Deze 
verf bestaat uit verfijnde reflecterende 

deeltjes waardoor je muur een rijke 
en wisselende glans krijgt. Zo komt je 

interieur op een verrassende manier tot 
leven. Spannend!

Tip: Voor
 een  

extra s
pannend

 

effect,
 combineer 

Metallic 
met de ex

tra 

matte muurverf  

van Histor.

Histor Perfect Effects Metallic 

•  Sprankelend effect 
•  Schrobvast 
•  Geschikt voor steenachtige 

ondergrond, pleisterwerk, goed 
vastzittend behang, beton, 
gips- en boardplaten

•  Verkrijgbaar in 24 kleuren
•  1 liter: 10m²

Wand Juist Metallic muurverf

1

2

3

Applicatie & werkwijze
Nadat de bijpassende ondergrond kleur 
is aangebracht, de eerste laag Metallic 
aan brengen met een kort harige 
vachtroller. Om een mooie gelijkmatige 
verdeling van de metaal deeltjes te 
krijgen, de verf niet te dik aanbrengen.

De tweede laag op dezelfde wijze 
aan brengen. De laatste rolbeweging 
altijd en in elke baan van beneden  
naar boven afwerken. Houd de beugel 
aan de kant waar nog gewerkt moet 
worden. 

Om een meer persoonlijk en decoratief 
effect te krijgen, de tweede laag na 
aanbrenging gelijkmatig met een platte 
kwast kriskras verdelen.

Als je onregelmatige ondergronden 
hebt, adviseren wij de kriskras techniek 
of maak je ondergrond extra 
gestructureerd met bijvoorbeeld Histor 
structuurverf of een glasvlies behang. 
Extra decoratief kan Metallic ook zijn 
op een zeer ruwe ondergrond. 
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Histor Metallic brengt een levendige en verrassende harmonie in je interieur. Het kleurenpalet is een vertaling 
van het verfijnde reflecterende karakter van Metallic. De kleuren zijn sprankelend, vernieuwend, persoonlijk en 
uitdagend. De kleuren zijn ingedeeld in de 8 groepen volgens het Histor kleurmeubel. Op die manier kun je 
makkelijk kleuren terugvinden en combineren met Metallic.

Histor Perfect Effects Metallic

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
Ook in de praktijk zal de kleurindruk van Perfect Effects Metallic verf verschillen door lichtinval en aard van het oppervlak.

Meermin
Metallic

Boei
S 1040-R90B 

Waterman
Metallic

Oceaan
Metallic

Avontuur
Metallic

Pluis
Metallic

Variant
2020-B28G

Bereidheid
Metallic

Concert
Metallic

Juist
S 3010-G50Y

Bestudeerd
Metallic

Vloedlijn
Metallic

Golf
Metallic

Toegankelijk
S 2010-G90Y

Parkiet
Metallic

Juist
Metallic

Beton
Metallic

Grind
Metallic

Lei
S 3005-Y50R

Gebaar
Metallic

Connectie
S 2010-Y90R

Veilig
Metallic

Piment
Metallic

Applaus
Metallic

Adaptatie
Metallic

Elegant
S 2020-R30B

Exclusief
Metallic

Oktober
Metallic

Teken
Metallic

Teder
Metallic

Flexibel
Metallic

Kade
S 4020-R60B
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Applicatie & werkwijze

Tip: Schoolborden-verf kan goed  gecombineerd worden met  Histor lak hoogglans of Histor muurverf Metallic.

Wand Visueel Schoolbordenverf

Met Histor Schoolbordenverf krijg je 
een pure en ingetogen matheid die een 

verrijking is voor elke ruimte. Deze verf is 
de ideale achtergrond om je fantasie de 

vrije loop te laten. Elke kleur geeft een 
verrassende combinatie met krijt. Creatief!

De eerste laag aanbrengen met 
een lakroller en laten drogen.

De tweede laag eveneens 
aanbrengen met een lakroller. 

Na goede droging is je schilderwerk 
klaar voor je creatieve schrijf- en 
tekenwerk. 

Een mooi decoratief muureffect 
bereik je als volgt: combineer  
op je muur een muurverf en een 
schoolbordenverf in dezelfde kleur. 
Neem de muurverf dan juist in een 
andere glansgraad.

School
bordenverf

Histor Perfect Effects Schoolbordenverf  

•  Beschrijfbaar met krijt
•  Krijtmatte uitstraling 
•  Geschikt voor gelakt of gegrond hout en 

steenachtige ondergrond
•  Verkrijgbaar in 1250 kleuren
•  1 liter: 7m² 
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Histor Perfect Effects School bordenverf Histor Schoolbordenverf gaat van een traditioneel gebruik naar een creatieve of decoratieve toepassing.  
De kleuren zijn diepdonker, persoonlijk, krachtig en vergrijsd. De kleuren zijn ingedeeld in de 8 groepen 
volgens het Histor kleurmeubel. Op die manier kun je kleuren makkelijk terugvinden en combineren  
met Schoolbordenverf. 

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
Ook in de praktijk zal de kleurindruk van Perfect Effects Schoolbordenverf verschillen door lichtinval en aard van het oppervlak.

Coalitie
S 8010-R90B

Matroos
1955-R84B

Rivier
S 5030-R90B

Uitdrukking
S 5010-R90B

Collectief
S 8010-B30G

Waarachtig
1855-B28G

Ruig
S 6020-B30G

Metamorfose
S 5010-B10G

Start
S 8010-G30Y

Papyrus
S 1075-G20Y

Avocado
S 6020-G30Y

Definitie
S 5010-G30Y

Roet
S 8005-Y20R

Goud
1573-Y10R

Accent
S 6010-Y10R

Uitermate
S 5010-Y10R

Eindeloos
S 8010-Y50R

Vuurpijl
S 1080-Y50R

Overleven
S 6010-Y50R

Aansporing
S 5010-Y50R

Komijn
S 8010-Y90R

Vermiljoen
S 1085-Y80R

Thee
S 6020-R

Motief
S 5010-Y90R

Ideaal
S 8010-R30B

Hartstocht
S 1060-R30B 

Salon
S 6020-R40B

Combinatie
S 5010-R30B

Raaf
S 8500-N

Brief
S 1555-R70B

Vijver
S 6020-R70B

Blikvanger
S 5010-R70B
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Applicatie & werkwijze

Tip: Voor een speciaal decoratief effect, combineer op je muur een muurverf met een baan of vlak in Highlights als een subtiel accent.

Met Histor Highlights breng je 
sprankelende accenten op muren 
of plafond voor een persoonlijke 

uitstraling. Combinaties van natuurlijk 
en ingetogen tot glamour en bijzonder 

expressief. Schitterend!

Eerst de gewenste ondergrond kleur 
aanbrengen met een dekkende 
Histor muurverf.

Voeg de Highlights toe aan de 
kleurloze verf en meng deze 
gelijkmatig. Breng de gemengde 
Highlights aan met een verfroller. 
Deze laag oogt eerst melkachtig, 
maar wordt tijdens droging 
transparant.

Om een mooi resultaat te bereiken is 
het belangrijk dat de Highlights in 
een regel matige laagdikte worden 
aangebracht en gelijkmatig worden 
verdeeld.

Highlights

Histor Perfect Effects Highlights 

•  Transparante verf met decoratieve highlights
•  Geschikt voor (gladde) steenachtige ondergronden, 

glad pleisterwerk, gips en gipskarton, niet geschikt 
voor vochtige ruimten

•  4 varianten
•  Glimmering Stone, koperen en zilveren deeltjes,  

voor een glinsterend en steen/granietachtig effect 
•  Sparkling Sterling, schitterende zilverdeeltjes
•  Summer Gold, glanzende gouden deeltjes
•  Rainbow Pearl, fonkelende gekleurde parelmoer 

vlokjes
•  0,75 liter: +/- 5-7m2

Wand links Basalt muurverf mat + 
Highlights Summer Gold

Wand rechts Potlood muurverf mat
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Histor Perfect Effects Highlights Histor Highlights geven accenten die verschillende gevoelens en uiteenlopende sferen oproepen. De 4 verschil lende 
Highlights bestaan uit: ingetogen met Glimmering Stone, subtiel met Sparkling Sterling, expressief met Summer 
Gold en speels met Rainbow Pearl. Het kleurenpalet is ingedeeld in de 8 groepen volgens het Histor kleurmeubel. 
Op die manier kun je makkelijk een ondergrondkleur kiezen om je Highlights optimaal tot zijn recht te laten komen. 

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
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Rationeel
S 3010-R90B

Waterman
S 1030-R90B

Matroos 
1955-R84B

Sparkling Sterling

Inkt
7119-R75B

Ongecompliceerd
S 3010-B90G

Wenselijk
S 1030-B50G

Waarachtig
1855-B28G

Eenheid
S 6030-B30G

Juist
S 3010-G50Y

Kikkervisje
S 1030-G40Y

Papyrus
S 1075-G20Y

Liguster
S 6030-G10Y

Bestudeerd
S 3010-G90Y

Contact
S 1030-G90Y

Goud
1573-Y10R

Merel
S 7020-Y10R

Lei  
S 3005-Y50R

Glimmering Stone

Perzik
0837-Y43R

Vuurpijl
S 1080-Y50R

Blokhut
S 7020-Y40R

Sowieso
S 3010-Y90R

Levendig
S 1030-R

Vermiljoen
S 1085-Y80R

Binnen
S 7020-Y90R

Toverwoord
S 3010-R30B

Inspiratie  
S 1030-R40B
Rainbow Pearl

Hartstocht
S 1060-R30B

Excellent
S 7020-R40B

Rook
S 3005-R50B

Spelen
S 1030-R60B

Brief
S 1555-R70B

Globetrotter  
6520-R60B 
Summer Gold
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Wand Leem muurverf matGoud & Zilver
Histor Goud en Zilver zijn kleuren met 

een eigen karakter, een rijke traditie 
en een moderne uitstraling. Goud 

verrijkt de sfeer van klassiek en barok 
tot hedendaags modern. Zilver gaat 
ingetogen om met stijl en vorm van 

strak tot vernieuwd klassiek. Stralend!

Histor Perfect Effects Goud 

•  Decoratieve goudkleur
•  Gemakkelijk verwerkbaar
•  Geschikt voor gegrond of 

gelakt hout, metaal en 
kunststof

•  Alleen voor decoratieve 
toepassingen in huis

•  0,25 liter: 4m²

Histor Perfect Effects Zilver 

•  Decoratieve zilverkleur
•  Hittebestendig tot 200°C
•  Geschikt voor gegrond of 

gelakt hout, metaal en 
kunststof

•  Alleen voor decoratieve 
toepassingen in huis

•  0,25 liter: 4m²

Voor gebruik de metaalpigmenten 
goed oproeren. Mooi en authentiek 
resultaat krijg je door de verf niet te 
dik aan te brengen en te werken 
met een kwast.

Als je figuren of accenten met 
sjablonen wilt toepassen, gebruik 
dan een schuim roller en breng de 
laag geduldig en beheerst aan.

Met goud en zilver kun je op veel 
manieren zeer persoonlijke en 
decoratieve effecten krijgen.  
Deze verf nodigt uit om te durven 
experimenteren. Bijvoorbeeld  
met een natuursponsje, een zachte 
doek of tamponeerkwast, een 
spalterkwast of een decoratief 
verfrollertje.

Applicatie & werkwijze
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Met Histor Goud en Zilver heb je 
twee metaalpigmenten met hun eigen 

specifieke karakter en uitstraling. Goud 
is warm, rijk, sierlijk en feestelijk. Zilver 
is koel, neutraal, stijlvol en design. Een 
nieuwe uitdaging is om goud en zilver 

te combineren. 

Verrijkend en inspirerend op een 
muur als accent, een deurlijst, een 
spiegellijst, kortom alle waardige 

elementen in je omgeving. 

Een stralende manier om iets 
persoonlijks meer aandacht te geven.

Creativiteit & persoonlijkheidGoud & Zilver
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Alle decoratieve effectverven

Uw Histor adviseur:Een PPG Merk

PPG Coatings Nederland BV

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

Wil je meer informatie over het Histor assortiment  
of handige verftips? Kijk dan op www.histor.nl  
of bel 0297 54 1234.

Andere Histor producten

Histor Perfect Base
Grondverf: supergrondverf, grondverf voor hout, 
grondverf voor buiten, grondverf acryl, grondverf voor 
metaal, grondverf voor kunststof, grondverf universeel, 
grondverf MDF en snelgrond

Voorbehandelingsproducten: afbijt, ontvetter, muur 
voorstrijk, fixerende voorstrijk, vlek-isolerende voorstrijk  
en dekkende muur voorstrijk

Speciale producten: beton-/vloerverf, ijzermenie, loodvrije 
menie, radiatorlak acryl, vlek-isolerende muurverf, 
schimmelbestendige muurverf, tegelverf en trapverf

Histor Perfect Finish
Lak mat, zijdeglans en hoogglans
Lak Acryl zijdeglans en hoogglans
Lak Monodek zijdeglans
Muurverf extra mat, mat en glans
Structuurverf mat

Histor Exterior
Lak zijdeglans en hoogglans
Muurverf mat


