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Onmisbaar voor elke

Ondergrond
Voor optimale bescherming en een strak eindresultaat, is de juiste 

voorbehandeling van de ondergrond onmisbaar. De verschillende 

grondverven van Finess bieden maximale bescherming van de 

ondergrond en zorgen voor een goede hechting van de afwerklaag. 

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl

≠ Goed vullend
≠ Makkelijk schuurbaar
≠ Voor binnen en buiten

Grondverf
Primer voor hout

≠ Sneldrogend
≠ Waterverdunbaar
≠ Voor binnen

Grondverf 
acryl
Primer voor hout en MDF

≠ Na 5 uur 
 overschilderbaar
≠ Makkelijk schuurbaar
≠ Voor binnen en buiten

Snelgrond
Sneldrogende grondverf 
voor hout

≠ Roestwerend
≠ Goede hechting
≠ Voor binnen en buiten

IJzermenie
Roestwerende primer voor 
ijzer en staal

≠ Beschermend voor 
 kozijnen
≠ Roestwerend
≠ Voor binnen en buiten

Loodvrije 
menie
Primer voor hout en 
metaal

≠ Roestwerend
≠ Waterverdunbaar
≠ Voor binnen en buiten

Anti-Roest
primer
Voor metaal, aluminium, 
zink, koper etc.

≠ Universele grondverf
≠ Waterverdunbaar, 
 sneldrogend
≠ Voor binnen en buiten

Multiprimer
Voor kunststof, PVC, 
aluminium, zink, hout, MDF Grondverven



Verf van het Huis
Met de producten van 

Finess ben je zeker van 

de beste prijs-kwaliteit-

verhouding. Een compleet 

pakket lakken en muur-

verven met uitstekende 

verwerkingseigenschappen 

voor een zeer aantrekkelijke 

prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij 

Verf van het Huis advies 

en inspiratie! 

Multiprimer
≠ Multifunctionele, sneldrogende, uitstekend hechtende    
 primer voor praktisch alle ondergronden.
≠ Geschikt voor harde kunststoffen zoals PVC en geplasti-  
 ficeerde panelen, hout en MDF en non-ferro metalen   
 zoals aluminium, koper, zink en gegalvaniseerd metaal.
≠ Goed vullend, uitstekende vloeiing en gemakkelijk schuurbaar.
≠ Geschikt voor afwerking met zowel watergedragen als   
 oplosmiddelhoudende lakken.
≠ Voor binnen en buiten.

hout MDF
aluminium, 
zink, koper 

e.d.

ijzer en 
staal

kunststof

Geschikt voor ondergronden als:

Grondverf acryl
≠ Sneldrogende, waterverdunbare, reukarme, uitstekend  
 hechtende  grondlaag voor hout, MDF, HDF en OSB 
 plaatmaterialen. Ook toepasbaar op voorbehandeld metaal  
 en bestaande verflagen.
≠ Na 6 uur overschilderbaar.
≠ Geschikt voor afwerking met watergedragen lakken.
≠ Goed vullend, uitstekende vloeiing en gemakkelijk schuurbaar.
≠ Voor binnen en buiten.

hout MDF

Geschikt voor ondergronden als:

Loodvrije menie
≠ Beschermende menie voor houten deur- en raamkozijnen  
 die aanraking komen met beton of metselwerk. Ook 
 uitstekend geschikt als roestwerende primer op ijzer en   
 staal zoals hekwerken.
≠ Vochtwerend, uitstekende roestwerende eigenschappen.
≠ Bij afwerking met hoog- of zijdeglanslak, altijd eerst een 
 tussenlaag grondverf aanbrengen.
≠ Voor binnen en buiten.

hout
ijzer en 

staal

Geschikt voor ondergronden als:

Anti-Roestprimer
≠ Sneldrogende, uitstekend hechtende, watergedragen 
 primer voor alle metalen ondergronden.
≠ Geschikt voor ijzer en staal en non-ferro metalen zoals   
 aluminium, koper, zink en gegalvaniseerd metaal.
≠ Optimale hechting en uitstekend roestwerend, perfecte   
 vloeiing.
≠ Geschikt voor afwerking met zowel watergedragen als   
 oplosmiddelhoudende lakken.
≠ Voor binnen en buiten.

aluminium, 
zink, koper 

e.d.

ijzer en 
staal

Geschikt voor ondergronden als:

IJzermenie
≠ Roestwerende en beschermende menie voor ijzer en staal  
 zoals hekwerken, spanten, verwarmingsbuizen en radiatoren.
≠ Uitstekende roestwerende eigenschappen.
≠ Bij afwerking met hoog- of zijdeglans, altijd eerst een 
 tussenlaag grondverf aanbrengen.
≠ Voor binnen en buiten.

ijzer en 
staal

Geschikt voor ondergronden als:

Grondverf
≠ Uitstekend hechtende  grondlaag met goede kanten-
 dekking voor onbehandeld hout en plaatmateriaal. 
 Ook toepasbaar op voorbehandeld metaal en bestaande   
 verflagen.
≠ Goed vullend, vochtregulerend en gemakkelijk 
 schuurbaar.
≠ Uitstekende basis voor Finess Hoog- en zijdeglanslak.
≠ Voor binnen en buiten.

hout

Geschikt voor ondergronden als:

Snelgrond
≠ Sneldrogende, uitstekend hechtende  grondlaag voor   
 onbehandeld hout en plaatmateriaal. Ook toepasbaar 
 op voorbehandeld metaal en bestaande verflagen.
≠ Na 5 uur overschilderbaar.
≠ Goed vullend, vochtregulerend en goed schuurbaar.
≠ Uitstekende basis voor Finess Hoog- en zijdeglanslak.
≠ Voor binnen en buiten.

hout

Geschikt voor ondergronden als:


