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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. 

Waterbasis

Waterbasis Waterbasis

Waterbasis Waterbasis

Waterbasis

Primer transparant
Kleurloos voorstrijkmiddel voor het wegnemen van te 
grote zuigkracht van de ondergrond. Zorgt voor een 
uitstekende hechting bij afwerking met muurverf en 
vergroot het rendement. Voor binnen.

Muur Primer 
isolerend
Sneldrogende, niet vergelende, dekkende primer. 
Isoleert en bedekt vocht, roet en nicotinevlekken. Snel 
isolerend, dezelfde dag overschilderbaar. Voor binnen.

Primer muurverf 
binnen
Dekkende primer voor ondergronden die worden 
geschilderd met plafond- of muurverf. Voorkomt kleur- en 
glansverschillen. Verhoogt de hechting en dekkracht.

Primer muurverf 
buiten
Dekkende primer voor buitenmuren en gevels die 
worden geschilderd met muurverf. Voorkomt kleur- en 
glansverschillen. Verhoogt de hechting en dekkracht.

Fixeermiddel
Fixeert poederende ondergronden. Kleurloos en 
reukarm. Dringt diep in de ondergrond en zorgt 
voor een betere hechting van de afwerklaag op de 
ondergrond. Voor binnen en buiten.

Meubelprimer
Transparante, sneldrogende primer voor op houten 
meubels die met krijtverf worden geschilderd. 
Voorkomt doorslaan van inhoudsstoffen uit het hout. 
Voor binnen.

Verkrijgbaar in: 2,5L

Verkrijgbaar in: 2,5L Verkrijgbaar in: 500ml

Verkrijgbaar in: 10 - 5 - 2,5L Verkrijgbaar in: 10 - 5 - 2,5L

Verkrijgbaar in: 2,5L
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Voorbehandeling van muren, plafonds en gevels
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Ook verkrijgbaar op de Finess Verfmengmachine Ook verkrijgbaar op de Finess Verfmengmachine

Waterbasis

Waterbasis Waterbasis

Waterbasis

Reukarm Vochtregulerend

Vochtafsluitend Vochtafsluitend

Vochtregulerend

Reukarm

ReukarmGoed vullend Goed vullend

Voor hout en staal Voor ijzer en staalRoestwerend Voorkomt doorslaan
van vlekken

Voor hout, PVC, zink, 
aluminium

Sneldrogend Dringt diep in 
het hout

Dringt diep in 
het hout

Sneldrogend Sterk isolerend

Sneldrogend

SneldrogendVoor binnen Voor binnen en buiten Voor binnen en buiten

Voor binnen en buiten Voor binnen en buiten

Voor binnen en buiten

Voor binnen en buiten Voor binnen en buiten

Grondverf acryl
Uitstekend hechtende grondlaag voor hout, MDF, 
HDF en OSB plaatmaterialen. Ook toepasbaar op 
voorbehandeld metaal en bestaande verflagen. 
Geschikt voor afwerking met watergedragen lakken. 
Na 6 uur overschilderbaar.

Grondverf
Uitstekend hechtende grondlaag met goede 
kantendekking voor onbehandeld hout en 
plaatmateriaal. Ook toepasbaar op voorbehandeld 
metaal en bestaande verflagen. Geschikt voor 
afwerking met oplosmiddelhoudende lakken.

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. Vochtwerend, 
uitstekende roestwerende eigenschappen.

IJzermenie
Roestwerende primer voor ijzer en staal. 
Ook geschikt voor metalen die verwarmd worden, 
zoals radiatoren en verwarmingsbuizen.

Snelgrond
Sneldrogende, uitstekend hechtende grondlaag 
voor onbehandeld hout en plaatmateriaal. 
Ook toepasbaar op voorbehandeld metaal en 
bestaande verflagen. Geschikt voor afwerking 
met oplosmiddelhoudende lakken.

Anti-Roestprimer
Uitstekend hechtende primer voor alle metalen 
ondergronden. Geschikt voor ijzer en staal en non-ferro 
metalen zoals aluminium, koper, zink en gegalvaniseerd 
metaal. Geschikt voor afwerking met zowel 
watergedragen als oplosmiddelhoudende lakken.

Isoleermiddel
Wit dekkende, isolerend gronderingsmiddel voor 
het behandelen van vervuilingen op muren, plafonds 
en gevels. Isoleert vlekken van bv. vochtkringen, 
nicotine, roet na reiniging. Voorkomt het doorslaan 
van vlekken in de eindlaag.

Multiprimer
Multifunctionele, sneldrogende, uitstekend 
hechtende primer voor praktisch alle ondergronden. 
Geschikt voor afwerking met zowel watergedragen 
als oplosmiddelhoudende lakken. Na 6 uur 
overschilderbaar.

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml - 250ml Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml - 250ml

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml - 250ml Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml - 250ml

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml

Verkrijgbaar in: 750ml - 250ml Verkrijgbaar in: 750ml

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml - 250ml
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Grondverven op waterbasis Grondverven op terpentine/solvent basis
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Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

Sneldrogend
1h

Roestwerend Roestwerend


