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VOOR ELKE 
SITUATIE 
DE JUISTE 
MUURVERF

Als professionele schilder bent u trots op het vakwerk dat u 

aflevert en zoekt hierbij producten die dit ondersteunen. De 

SPS muurverven voldoen aan alle eisen van de professionele 

schilder van nu. U kunt als vakschilder bij SPS rekenen op 

producten met uitstekende producteigenschappen die zich 

op een prettige manier laten verwerken.  In deze brochure 

vindt u een overzicht van oplossingen, geschikt voor de 

meest uiteenlopende situaties. Om het u nog makkelijker te 

maken vindt u op de laatste pagina een assortimentsoverzicht 

waarmee op een eenvoudige manier snel het juiste product 

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
NIEUWBOUW, 
ONDERHOUD  
EN RENOVATIE

PROJECT MAT
Deze muurverf is ideaal voor grote nieuwbouw- 
en renovatieprojecten. Universeel toepasbaar 
voor muren en plafonds in droge ruimten.

• Projectkwaliteit
• Eenvoudig verwerkbaar
• Hoog economisch rendement

Inhoud : 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 7 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit, RAL9010

UNIMAT
Voor de afwerking van muren en plafonds in 
droge ruimten staat UNIMAT garant voor een 
perfect, extra mat resultaat. Deze muurverf 
heeft uitstekende verwerkingseigenschappen, 
kent een optimale vloei en is ademend.

• Extra mat
• Optimale vloei
• Goed dekkend

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Extra mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 7 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

SOLODEK MAT
Door de hoge dekkracht is de SOLODEK MAT 
meestal in één laag dekkend, waardoor 
er een werkgang wordt bespaard. Een 
geurarme, ademende oplossing voor 
duurzame afwerking van binnenmuren en 
plafonds.

• Hoge dekkracht
• Goed afwasbaar
• Veelal in één laag dekkend

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

BINNEN



VOOR EEN 
STRAKKE EN
DECORATIEVE
AFWERKING

BINNEN

SOLODEK SATIN
Ook de SOLODEK SATIN kent een uitstekende 
dekkracht, waardoor er veelal een werkgang 
wordt bespaard. Een geurarme, ademende 
oplossing voor duurzame afwerking van 
binnenmuren en plafonds.

• Hoge dekkracht
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• Veelal in één laag dekkend

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

MULTIMAT
Deze extra matte muurverf op basis van 
acrylaatdispersie is dé oplossing voor een 
duurzame afwerking van schilderwerk binnen 
en afgeschermd buiten. MULTIMAT laat 
zich makkelijk verwerken en is uitstekend 
afwasbaar.

• Extra mat
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• Goed dekkend

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Extra mat

Toepassing : Binnen en beschut buiten

Rendement : Ca. 8 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit, RAL9010 en alle kleuren

PREMIUM

RESIMAT EC
RESIMAT EC is een speciale extra matte 
muurverf die zelfs na reinigen blijvend mat 
is. Dit zorgt voor een hoogwaardige en 
langdurige bescherming voor ruimten die 
makkelijk vuil kunnen worden zoals keuken, hal 
of woonkamer en ruimten die intensief worden 
gebruikt zoals kantoren en scholen.

• Optimaal reinigbaar
• Geen ‘schrijfeffect’
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Extra mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 8 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast

Kleur : Wit en alle kleuren

PREMIUM

BINNEN/BUITEN

UNISOFT
Voor een unieke zijdematte eiglans afwerking 
is UNISOFT de juiste keuze. Deze hoogwaardige 
100% acrylaat muurverf is geschikt voor muren 
en plafonds en kan ook toegepast worden 
op buitengevels en in vochtige ruimten, zoals 
keuken en badkamer.

• Zijdematte eiglans
• 100% acrylaat
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Zijdematte eiglans

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

FAÇADE MAT
Dé oplossing voor bescherming van 
buitengevels en binnenmuren in vochtige 
ruimten. FAÇADE MAT is een matte 100% 
acrylaat die een goede bescherming 
biedt tegen weersinvloeden en uitstekend 
waterdampdoorlatend is. 

• Optimale vloei
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• 100% acrylaat

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

PROJECT MAT EXT
Deze muurverf is ideaal voor grote projecten, 
zowel nieuwbouw als renovatie. Universeel 
toepasbaar voor muren en plafonds in droge 
en vochtige ruimten.

• Projectkwaliteit
• Eenvoudig verwerkbaar
• Hoog economisch rendement

Inhoud : 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 7 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit, Zwart



PLAFOCRYL MAT
PLAFOCRYL MAT is speciaal ontwikkeld voor 
het schilderen van gladde plafonds, sterk 
zuigende ondergronden en met spuitpleister 
(spack) gespoten ondergronden. Deze 
muurverf behoudt de structuur van de 
ondergrond. 

• Lange open tijd
• Voorkomt baanbontheid
• Verbergt kleine gebreken in de ondergrond

Inhoud : 4L – 10L

Glansgraad : Extra mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 7 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en lichte kleuren

VOOR EEN 
DUURZAME
BESCHERMENDE
AFWERKING

SPECIALS

FAÇADE SATIN
Dé oplossing voor bescherming van 
buitengevels en binnenmuren in vochtige 
ruimten. FAÇADE SATIN is een zijdeglanzende 
100% acrylaat die een goede bescherming 
biedt tegen weersinvloeden en uitstekend 
waterdamp doorlatend is.

• Optimale vloei
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• 100% acrylaat

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Zijdeglans

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren

BUITEN

RENOCRYL ROOF
RENOCRYL ROOF geeft een langdurige 
bescherming op hellende daken voorzien 
van pannen, leien of golfplaten tegen 
weersinvloeden, mosvorming, schimmels, 
alg aangroei en zure regen. Een licht 
zijdeglanzende dakrenovatieverf op basis van 
100% acrylaat.

• Kleurecht en UV-bestendig
• Blijvend elastisch
• Uitstekende hechting

Inhoud : 15L

Glansgraad : Lichte zijdeglans

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 5 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Zwart, Antraciet

FAÇADE MAT SB
Een zeer hoogwaardige gevelverf die door 
de toevoeging van de S.R.E.P. technologie 
bescherming geeft waar hoge eisen 
worden gesteld. De speciale technologie 
zorgt voor een lage vuilaanhechting, hoge 
waterdampdoorlaatbaarheid en hoge 
regendichtheid.

• S.R.E.P. technologie
• Extreem goede verwerking
• Uitermate geschikt voor gevelisolatie

Inhoud : 1L – 4L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en lichte kleuren

ISOMAT
Deze isolerende muurverf voorkomt het 
doorslaan van lichte verontreinigingen, zoals 
vochtkringen en nicotineaanslag. ISOMAT 
is goed dekkend, geuram en uitstekend 
verwerkbaar.

• Isolerend
• Voorkomt doorslag
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

Inhoud : 4L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 8 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en lichte kleuren

RENOMAT
Deze oplosmiddelhoudende muurverf is 
uitermate geschikt als renovatie- en isolatieverf 
voor binnen en beschut buiten. Uitstekend 
toepasbaar op verontreinigde ondergronden 
(vochtkringen, rook- en roetaanslag, nicotine) 
en houtvezelplaten. 

• Uitstekende isolerende werking
• Voor verontreinigde ondergronden
• Oplosmiddelhoudend

Inhoud : 2,5L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen en beschut buiten

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast

Kleur : Wit



VOOR 
SPECIFIEKE 
SITUATIES EEN 
PERFECTE 
OPLOSSING

SPECIALS

SPS 
MUURVERVEN:
DE JUISTE KEUZE 
VOOR ELKE KLUS

PROTECT MAT/GLOSS
Deze kleurloze, niet vergelende vernis voorziet 
muren van een extra beschermlaag. Muren 
worden makkelijker reinigbaar, donkere muren 
worden weerbaar tegen witte vegen en 
intenser van kleur. Keuze uit een glanzende 
of matte afwerking. 

• Kleurloos
• Voorkomt witte vegen na boenen
• Niet vergelend

Inhoud : 2,5L

Glansgraad : Mat en Glans

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 18 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast

Kleur : Kleurloos

METALLIC TEX
Deze muurverf zorgt voor een speciale 
glanzende afwerking met metallic effect 
op gladde ondergronden, sierpleister en 
glasweefsel. Met behulp van verschillende 
applicatietechnieken zijn uiteenlopende 
decoratieve effecten te bereiken.

• Decoratieve metallic glans
• Eenvoudig te verwerken
• Schrobvast

Inhoud : 1L – 2,5L

Glansgraad : Glans

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 9 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Diverse metallic kleuren

DECOFLEX MAT
Deze speciale muurverf heeft een hoge elasticiteit 
en is ideaal als toepassing voor projectmatige 
toepassingen en renovatie. Overbrugt 
haarscheurtjes tot 0,3 mm in muren en plafonds. 
Tevens zeer geschikt voor het schilderen van 
glasweefsel.

• Elastisch, rekvermogen < 190% (bij 350 µm droog)
• Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• Spanningsarm

Inhoud : 4L – 10L

Glansgraad : Mat

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 1,5-5 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en lichte kleuren



MUURVERF ASSORTIMENTSOVERZICHT

GEBRUIK KLEUR GLANSGRAAD WASBAARHEID (DIN 13300) SPECIALE EIGENSCHAPPEN

Binnen Buiten Alle kleuren
Lichte  

kleuren
Wit Mat

Extra Mat
3% / 65º

Zijdematte
eiglans

Satin Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Extra

dekkend
Optimaal
vloeiend

Niet  
opglanzend

Lange  
open tijd

Project
kwaliteit

Isolerend
Spannings-

arm
Elastisch SREP*Muurverven voor binnen

PROJECT MAT

UNIMAT

SOLODEK MAT

SOLODEK SATIN

MULTIMAT

RESIMAT EC

Muurverven voor binnen en buiten

PROJECT MAT EXT

UNISOFT

FAÇADE MAT

FAÇADE SATIN

Muurverven voor buiten

FAÇADE MAT SB

RENOCRYL ROOF

Muurverven voor speciale toepassingen

ISOMAT

RENOMAT

PLAFOCRYL MAT

DECOFLEX MAT

* Silicon Resin Emulsion Paint

KLEURINSPIRATIE MET DE
SPS COLORCLICKER APP
Nog nooit was kleurinspiratie zo gemakkelijk! Vanaf nu zie je vooraf het effect van je schilderplannen op 

je smartphone of tablet! Download de Colorclicker app gratis via de App Store en Play Store.



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

lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehande-

lingsproducten 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.
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