
DE BESTE WANDZORG 
VOOR PUBLIEKE RUIMTES

TUSK is een splinternieuwe deco-
ratietechniek  voor  professionals, 
speciaal  voor  toepassingen  in 
ziekenhuizen  en  verzorgings-
tehuizen. 
Het biedt een naadloos en stijlvol 
alternatief voor stootbanden, vinyl-
stroken en oplapwerk met verf. De 
vlotte  afwasbaarheid  garandeert 
een hygiënisch resultaat. 
TUSK  is  echter  ook  de  perfecte 
bescherming  voor  wanden  in 
scholen,  restaurants,  hotels, 
winkels,  overheids-  en  apparte-
mentsgebouwen. 

PRIVEWONINGEN 
WORDEN KIDS PROOF

Steeds  meer  schilders  passen 
TUSK ook toe in huizen van parti-
culieren. Want ook waar fietsen, 
kinderwagens,  boekentassen  en 
speelgoed muren beschadigen, is 
een  goede  wandbescherming 
meer dan welkom. 
Zo wordt er volop geleefd in huis, 
terwijl de muren ook blijven leven. 
Vooral  in  traphallen,  gangen, 
garages en speelkamers is TUSK 
populair. Maar zelfs woonkamers 
kregen  al  een  behandeling  met 
TUSK. 

GLASHARD EN KRASVAST

TUSK is een niet poreuze, harde 
wandbescherming,  samengesteld 
op basis  van geslepen glasdeel-
tjes. Die maken er een ijzersterke 
muurbescherming én –versteviging 
van.  De wanden  van  je  klanten 
kunnen  dus  tegen  elk  stootje
–  zonder  krassen.  En  ze  gaan 
bovendien langer mee.

DECORATIEF IN KLEUR 

Op esthetisch vlak heeft TUSK ook 
heel wat te bieden. Een naadloze 
afwerking die tegelijk  functioneel 
en  decoratief  is,  met  een  licht 
gekorrelde  reliëfstructuur  die  een 
warme, aangename sfeer creëert. 
Je kunt dit product ook kleuren in 
elke  tint,  zodat  jouw  klant  een 
probleemwand  vlot  transformeert 
in  een  accentmuur,  of  harmonie 

creëert met een tint die aansluit bij 
de rest van het interieur. 

VEILIG EN
ONDERHOUDSVRIENDELIJK 

Vergeet  vuile  vlekken:  TUSK  is 
uiterst  bestand  tegen  zowel 
schrobben  als  neutrale  deter-
genten.  Je wast  de wanden dus 
vlot  af,  zodat  deze  er  in  een 
handomdraai  als  nieuw  uitzien. 

Bovendien  is  TUSK  hard  voor 
materialen, maar zacht voor jouw 
aanraking. 

GEMAKKELIJK TE PLAATSEN 
EN BETAALBAAR

TUSK  plaats  je  op  een  vlotte 
manier. Je hebt voldoende ‘open 
tijd’  om het  product egaal  uit  te 
strijken. Twee lagen volstaan voor 
een perfecte afwerking. 
Bovendien  gebruikt  je  klant  de 
gerenoveerde  ruimte  snel 
opnieuw.  Dat  maakt  van  TUSK 
een  betaalbare  wandoplossing
– ook voor grote projecten. Vraag 
voor oppervlakken vanaf honderd 
vierkante meter naar de hoeveel-
heidskorting.

TUSK TEGEN DE MUUR

Hoe plaats  je  TUSK?  Zorg  voor 
een  schone,  niet  verpoederde 
ondergrond.  Breng  met  een  rol 
een  egale,  gekleurde  grondlaag 
Stucprimer  Hydro  aan.  Breng 
daarna één afwerkingslaag TUSK 
aan  met  een  groot  Comé  inox 
stucmes. Doe dit in alle richtingen 
en vermijd zoveel  mogelijk  zicht-
bare messlagen. Klaar!
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BOSS LANCEERT TUSK: ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKE WANDBESCHERMING
STERK, STOOTVAST EN ENORM KRASVAST 

innenmuren in drukbezochte ruimtes krijgen heel wat te verduren. Denk maar 
aan gangen en traphallen in appartementsgebouwen, verzorgingstehuizen 

en scholen. Stoten van karren, meubels, rolwagens, boekentassen en schoenen 
maken vlekken en krassen of beschadigen de wanden. 
Bescherm deze binnenmuren voortaan met TUSK, de krasvaste en uitstekend te 
reinigen wandafwerking van BOSS paints op basis van geslepen glasdeeltjes. 
Met een eigentijds, gekorreld, decoratief effect.
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