
STAAT ALTIJD
NAAST JE

LAKKEN
VOOR DE SCHILDER



VOOR ELKE 
SITUATIE 
DE JUISTE 
AFWERKING

Een goede lak herkent u aan zijn duurzaamheid en een 

makkelijke verwerking. De lakken van SPS hebben een lange 

levensduur en verfraaien uw schilderwerk. Voor elke binnen- en 

buitentoepassing heeft SPS producten op maat. Op de volgende 

pagina’s vindt u een overzicht van oplossingen, geschikt voor de 

meest uiteenlopende situaties, zodat u snel en eenvoudig het 

juiste product voor uw toepassing kunt selecteren.

SPS staat altijd naast je

De kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze 

klanten staan bij ons voorop. Daarom ontwikkelen wij onze 

producten in samenwerking met vakschilders, zodat zowel u als 

uw klanten kunnen profiteren van een optimaal resultaat tegen 

een eerlijke prijs. Maar ook voor ondersteunende tools, trainingen 

en advies op maat kunt u bij ons terecht. Bezoek onze website 

www.spsbv.com voor meer informatie.



VOOR EEN 
DECORATIEVE 
EN DUURZAME 
AFWERKING

GLOSS AE
Voor een hoge binnen- en 
buitenduurzaam-heid is deze 
hoogglanslak de perfecte keuze. 
De soepele kwastverwerking en 
goede vloei bieden de ideale 
verwerkingseigenschappen voor een strak 
eindresultaat.   

• Huidvet bestendig
• Lang kleur- en glansbehoud
• Voor binnen en buiten

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Hoogglans

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 14-16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit en alle kleuren

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

SATIN PU-A
Deze zijdeglanslak is uitermate geschikt 
als decoratieve en duurzame afwerking 
van hout, harde kunststoffen en metaal. 
Als krasvaste lak voor binnen, met een 
uitstekend kleur- en glansbehoud biedt de 
SATIN PU-A een optimale bescherming.

• Kras- en slijtvast
• Huidvet bestendig
• Niet vergelend

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 14-16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit en alle kleuren

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

MAT PU-A
Deze matte lak is ideaal voor een 
decoratieve en duurzame afwerking 
van hout, harde kunststoffen en metaal. 
De MAT PU-A biedt een optimale 
bescherming op basis van zijn krasvastheid 
en kleur- en glansbehoud. Deze lak wordt 
binnen toegepast.

• Kras- en slijtvast
• Huidvet bestendig
• Niet vergelend

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 14-16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit en alle kleuren

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

WATER
GEDRAGEN



WATER
GEDRAGEN

SATIN AE
Als zijdeglanslak met een hoge binnen- 
en buitenduurzaamheid is de SATIN 
AE een perfecte keuze. De soepele 
kwastverwerking en goede vloei bieden 
de ideale verwerkings-eigenschappen 
voor een strak eindresultaat.

• Huidvet bestendig
• Lang kleur- en glansbehoud
• Voor binnen en buiten

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 14-16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit en alle kleuren

MAT PU-A SPRAY
De nieuwe MAT PU-A SPRAY is een 
verspuitbare, matte lak op basis van 
PU-acrylaat. Deze lak heeft een snelle 
droging, goed standvermogen, perfecte 
vloeiing en is huidvetbestendig en goed 
reinigbaar.

• Kras- en stootvast
• Zeer egaal eindresultaat
• Hoge laagdiktevrijheid

Inhoud : 2,5L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 6 m²/L

Gereedschap : Airless - Airmix

Kleur : Wit en lichte kleuren

SATIN PU-A SPRAY
Deze verspuitbare, watergedragen 
zijdeglanslak op basis van PU-acrylaat 
is sneldrogend en heeft een goed 
standvermogen. Het eindresultaat 
heeft een zijdeglanzend aspect en 
goed kleurbehoud. Perfecte vloeiing, 
huidvetbestendig en goed reinigbaar.

• Kras- en stootvast
• Zeer egaal eindresultaat
• Hoge laagdiktevrijheid

Inhoud : 2,5L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 6 m²/L

Gereedschap : Airless - Airmix

Kleur : Wit en lichte kleuren

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS



PERFECTE 
VERWERKING 
EN LANGDURIGE 
BESCHERMING

OPLOSMIDDELHOUDEND
BUITEN

HIGH GLOSS SB
Dé aflak voor een professioneel 
verfsysteem met zeer lange 
buitenduurzaamheid. Deze 
gesiliconiseerde hoogglanslak heeft een 
lang glansbehoud. In combinatie met SPS 
PRIMER LS een maximale duurzaamheid 
tot 8 jaar.

• Perfecte vloeiing
• Hoge dekkracht
• Extreem lang glansbehoud

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Hoogglans

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en alle kleuren

SYSTEM SB
Deze gesiliconiseerde, halfglanzende 
systeemlak is door de vochtregulerende 
werking ideaal voor geveltimmerwerk. 
De SYSTEM SB is een één-pot-systeem 
die ingezet kan worden voor zowel 
overgronden als aflakken. 

• Goede dekkracht
• Soepele kwastverwerking
• Vochtregulerend

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Halfglans

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en alle kleuren

SATIN SB
De nieuwe SATIN SB is een zijdeglanzend 
professioneel verfsysteem met zeer 
lange buitenduurzaamheid. Deze 
gesiliconiseerde zijdeglanslak heeft lang 
kleurbehoud. In combinatie met SPS 
PRIMER LS een maximale duurzaamheid 
tot 8 jaar.

• Zijdeglans
• Perfecte vloeiing
• Hoge dekkracht

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en alle kleuren



SERVICE VAN SPS BV
SPS BV heeft ruim 40 jaar ervaring in het produceren van lakken, 

muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de 

schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die 

samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde 

waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische 

adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen 

aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze technische 

adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.

Zilverenberg 16

5234 GM  ‘s-Hertogenbosch NL

Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com

@SPSschilder /SPS_schilder sps bvAan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Art. code 10474110
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