
STAAT ALTIJD
NAAST JE

SPS SPRAY 
LAKKEN
Perfect verspuitbare lakken



De keuze tussen een kwast/rolapplicatie en het 
verspuiten van een lak is zoals u weet afhankelijk van 
vele factoren. Het verspuiten van een lak heeft als 
belangrijk voordeel dat het tijdswinst oplevert doordat 
er een hogere laagdikte aangebracht wordt. Kortom, in 
één laag dekkend. Daarnaast geeft het ook een mooi, 
egaal, kras- en stootvast eindresultaat. 

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.

EEN PERFECT 
EINDRESULTAAT 
IN EEN KORTE 
TIJD



HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

ü Zijdeglans finish

ü Kras- en stootvast

ü Zeer egaal eindresultaat

ü Ook goed verwerkbaar met kwast

ü Hoge laagdiktevrijheid

ü Verkrijgbaar in RAL9010, RAL9016, 
 wit en lichte kleuren

ü Zeer matte finish

ü Kras- en stootvast

ü Zeer egaal eindresultaat

ü Ook goed verwerkbaar met kwast

ü Hoge laagdiktevrijheid

ü Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren

SPS SPRAY 
LAKKEN
Verspuitbare, watergedragen lakken op basis van 
PU-acrylaat. Reuk- en oplosmiddelarm, sneldrogend 
met een goed standvermogen en daardoor ideaal 
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatiewerk bij 
binnentoepassing. Moeilijk bereikbare plaatsen (bv. 
sponningzijde draai-kiepramen) tijdens verspuiten zijn 
met dit product ook perfect te behandelen met de 
kwast. Het eindresultaat geeft een mooie zijdeglans of 
matte afwerking. Perfecte vloeiing, huidvetbestendig en 
goed reinigbaar. 



Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

SERVICE VAN SPS BV
SPS BV heeft ruim 40 jaar ervaring in het produ-
ceren van lakken, muurverven, sierpleisters en 
voorbehandelingsproducten voor de schilder en 
stukadoor. Een team van gepassioneerde specia-
listen 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

WAT DE EXPERTS ZEGGEN OVER DE SPS PU-A SPRAY

“Fijn dat deze verf ook met een 
kwast te verwerken is”

“Erg mooie glansgraad, lage 
zijdeglans is voor heel veel werk 

ideaal”

“Een absoluut egaal spuitbeeld. 
Een fijnere structuur, mooiere 

vloei dan andere merken”

“Verf is ideaal te verwarmen. 
Door het spuiten met een lagere 

druk totaal geen overspray”

SPUITTIPS 
VOOR HET BESTE 
EINDRESULTAAT

Airmix: 

Nozzle 0,011’’ – 0,012’’, 

perslucht 1-3 bar,  

pompdruk 40-60 bar.


