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VOORBEHANDELING
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

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

PRIMERS
WATERGEDRAGEN

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit, grijs en alle kleuren

ACRYL-PRIMER ISO
Deze 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 : 0,75L – 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller 

Kleur : Wit en alle kleuren

METAL-PRIMER AC
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 – 1L – 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12-14 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller – verfspuit

Kleur : Wit



DE IDEALE 
PRIMERS VOOR 
LANGE BUITEN-
DUURZAAMHEID

PRIMER HS
Dé basis voor een professioneel verfsysteem 
met jarenlange buitenduurzaamheid. Deze 
goed dekkende en hoogvullende primer is
geschikt als grondlaag op houtwerk en 
bestaande alkydlagen. Overschilderbaar met 
oplosmiddelhoudende en watergedragen 
lakken.

• Hoge dekkracht
• Goed vullend
• Goede kantendekking

QUICK DRY PRIMER ANTI-RUST PRIMER
Deze primer kent een snelle droging en levert 
daarmee een enorme tijdswinst op. Na 1 uur 
droog, na 5 uur overschilderbaar. Geschikt 
als grondverf op houtwerk, plaatmateriaal 
en bestaande dekkende alkyd laklagen. 
Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende 
en watergedragen lakken.

• 2 lagen op 1 dag
• Goede vloeiing
• Goed schuurbaar

Een roestwerende primer voor de bescherming 
van ijzer en staal, ook bekend als ijzermenie. 
Daarnaast ook zeer geschikt voor metalen 
die verwarmd worden zoals radiatoren en 
verwarmingsbuizen. Overschilderbaar met 
oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken

• Roestwerend
• Goede hechting en dekking
• Soepele kwastverwerking

PRIMERS
OPLOSMIDDELHOUDEND

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16-20 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit, grijs en alle kleuren

Inhoud : 0,75L – 1L – 2,5L

Toepassing : Buiten

Rendement : Ca. 16 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit en grijs

Inhoud : 0,75L 

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Roodbruin

RENO-SPACK
Met RENO-SPACK kunt u snel en gemakkelijk 
een spackstructuur repareren. Droogt wit op, 
is zeer standvast op verticale delen en af te 
werken met alle gangbare muurverven.  

• Makkelijk en eenvoudig in gebruik
• Sneldrogend
• Ook te gebruiken als spack-afwerking

Inhoud : 500ml

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 1 m²

Gereedschap : n.v.t.

Kleur : Wit

ISO-SPRAY
Sneldrogende isoleerspray voor het makkelijk 
en snel behandelen van plaatselijke 
doorslaande plekken zoals vochtkringen, 
roestplekken, roetaanslag, lijmresten enz.

• Sterk isolerende werking
• Waterbestendig
• Overschilderbaar na ca. 15 minuten

Inhoud : 500ml

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 1-2 m²

Gereedschap : n.v.t.

Kleur : Wit

VOORBEHANDELING
SPUITBUSSEN

PRIMER LF
Deze loodvrije, roestwerende menie is de 
ideale basis voor het behandelen van ijzer 
en staal. PRIMER LF is ook te gebruiken als 
bescherming voor hout dat in aanraking komt 
met beton/metselwerk. Overschilderbaar met 
oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken.

• Roestwerend
• Loodvrij
• Soepele kwastverwerking

Inhoud : 0,75L 

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Oranje



DE OPTIMALE 
CONDITIE 
VOOR ELKE 
ONDERGROND

WALL-PRIMER PLUS
Het extra dekkende vermogen van deze 
muurprimer zorgt voor een zeer egale basis 
en optimale dekking voor wit en lichte 
kleuren. Reduceert tevens de zuiging van de 
ondergrond en verhoogt het rendement van 
de afwerklaag. 

• Extra dekkend
• Voorkomt glansbontheid
• Veelal maar 1 afwerklaag nodig

Inhoud : 4L – 10L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en lichte kleuren

PREMIUM

FIX-PRIMER
Poederende, poreuze en sterk zuigende 
oppervlakken behandelt u het best voor met 
FIX-PRIMER. Dit watergedragen, kleurloos 
fixeermiddel verbetert de hechting van de 
afwerklaag aan de ondergrond.

• Diep indringend vermogen
• Verhoogt het rendement van de afwerklaag
• Kleurloos

Inhoud : 2,5L – 5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 6-10 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Kleurloos

ISO-PRIMER
ISO-PRIMER isoleert sterk verontreinigde 
oppervlakken, zoals roet- en nicotineaanslag, 
vochtplekken en andere vlekken met kans op 
‘doorslaan’. Na 24 uur overschilderbaar met 
elke soort muurverf.

• Sterk isolerende werking
• Makkelijk te verwerken
• Reukarm

Inhoud : 2,5L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 6-10 m²/L

Gereedschap : Kwast – roller

Kleur : Wit

VOORBEHANDELING
MUURVERFAFWERKING

PROJECT-PRIMER
Deze muurprimer is ideaal voor grote 
projecten. Reduceert de zuigende werking 
van de ondergrond. Universeel toepasbaar 
voor muren en plafonds in droge ruimten.

• Projectkwaliteit
• Makkelijk verwerkbaar
• Reduceert de zuiging

Inhoud : 4L – 10L

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 12 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit

WALL-PRIMER
Voor licht zuigende en licht poederende 
ondergronden gebruikt u de WALL-PRIMER. 
Deze primer vermindert de zuiging van de 
ondergrond en verhoogt het rendement van 
de afwerklaag, met als resultaat een betere 
hechting en dekking van de muurverf.

• Heft zuigingsverschillen op 
• Minder kans op aanzetten en baanbontheid
• Veelal maar 1 afwerklaag nodig

Inhoud : 4L – 10L

Toepassing : Binnen en buiten

Rendement : Ca. 12 m²/L

Gereedschap : Roller – kwast – airless spuit

Kleur : Wit en alle kleuren
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rechten worden ontleend. Druk- 
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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.

Zilverenberg 16

5234 GM  ‘s-Hertogenbosch NL

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

www.spsbv.com

@SPSschilder /SPS_schilder sps bv


