
STAAT ALTIJD
NAAST JE

PRIMERS
VOOR DE SCHILDER



DE JUISTE 
BASIS VOOR 
EEN PERFECT 
RESULTAAT

Elke professionele schilder weet hoe belangrijk het is om 

ondergronden met het juiste product voor te behandelen 

om tot een perfect eindresultaat te komen. Onze 

voorbehandelingsproducten brengen elke ondergrond weer 

in optimale conditie voor verdere afwerking met bijvoorbeeld 

lakken of muurverven. Op de volgende pagina’s vindt u een 

overzicht van oplossingen, geschikt voor de meest uiteenlopende 

ondergronden. Hiermee kunt u snel en eenvoudig het juiste 

product voor uw toepassing 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 ELKE 
ONDERGROND 
EEN GESCHIKTE 
OPLOSSING

WATERGEDRAGEN
BINNEN / BUITEN

MULTI-PRIMER
Een veelzijdige grondverf, geschikt voor 
praktisch elke ondergrond. Voor de 
behandeling van ondergronden die een 
slechte aanhechting kunnen geven zoals 
harde kunststoffen, oude
alkydharsverven, plaatmateriaal met 
lakdraag-folie en non-ferro metalen 
(aluminium, zink, etc.). 

• Uitstekende hechting
• Extreem goede vloei
• Sneldrogend

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit, grijs, zwart en alle kleuren

MULTI-PRIMER PLUS
MULTI-PRIMER PLUS is een extra dekkende 
water gedragen hechtprimer, geschikt voor 
o.a. hout, MDF, harde kunststoffen, non-ferro 
metalen en pleisterwerk.

• Extra dekking
• Sneldrogend
• Uitstekende hechting

Inhoud : 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit en lichte kleuren



METAL-PRIMER
Een roest- en corrosiewerende primer 
voor zowel ferro als non-ferro metaal. 
Overschilderbaar met watergedragen en 
oplosmiddelhoudende lakken. 

• Roest- en corrosiewerend
• Voor staal en non-ferro metalen
• Sneldrogend

Inhoud : 0,75L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit

ACRYL-PRIMER
Deze watergedragen, isolerende primer 
is uitermate geschikt ter voorkoming van 
het doorbloeden inhouds-stoffen naar de 
afwerklaag. Voor toepassing op (hard)
hout zoals meranti en geperst (watervast) 
plaatmateriaal. Overschilderbaar met oplos-
middelhoudende en watergedragen lakken.

• Voorkomt ‘doorbloeden’
• Goed vullend
• Goed schuurbaar

Inhoud : 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller 

Kleur : Wit en lichte kleuren

WATERGEDRAGEN
BINNEN / BUITEN



DE IDEALE 
PRIMERS VOOR 
LANGE BUITEN-
DUURZAAMHEID

PRIMER LS
PRIMER LS is een half glanzende grondlak 
voor een optimaal glansresultaat en 
een goed glansbehoud. Geschikt als 
voorlak binnen een oplosmiddelhoudend 
laksysteem met HIGH GLOSS SB en SATIN SB

• Voor een optimal glansresultaat
• Zeer goede vloeiing
• Goede kantendekking

PRIMER BP
PRIMER BP is een grondverf voor 
onbehandelde en kaal gemaakte houten 
ondergronden. Deze basis primer heeft een 
extreem goede vulling en hechting.

• Hoge vulling
• Uitstekende hechting
• Zeer fijn schuurbaar

QUICK-PRIMER
QUICK-PRIMER is een sneldrogende, goed 
vullende, vochtregulerende grondverf op 
basis van alkydhars. Deze primer is droog 
na 1 uur en na 5 uur overschilderbaar en 
past goed in een doorwerksituatie of bij 
onderhoudswerk waarbij op dezelfde dag 
moet worden afgelakt. 

• Snel overschilderbaar
• Hoge dekkracht
• Goede kantendekking

OPLOSMIDDELHOUDEND
BUITEN

Inhoud : 1L – 2,5L

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16-20 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en alle kleuren

Inhoud : 1L – 2,5L

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16-20 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en lichte kleuren

Inhoud : 1L – 2,5L

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en grijs



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
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