
STAAT ALTIJD
NAAST JE

FILLERS & FINISHES
VOOR DE STUKADOOR



SAMEN STERK 
VOOR SUPER 
STRAK WERK

Strakke wandafwerking is de trend. Dit vergt vakmanschap 

van de stukadoor en producten die daar op aansluiten. Om 

u hierbij te ondersteunen levert SPS een complete lijn vul- en 

egalisatieproducten. Perfect verwerkbare finishes met elk zijn 

specifieke kenmerken en toepassingen, waarmee u heel 

gemakkelijk een perfecte ondergrond oplevert voor een super 

strakke afwerking met een muurverf of sierpleister. 

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 stukadoors, 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.



COMPLEET 
SYSTEEM 
VAN START 
TOT FINISH

STUC-FINISH
Als u een strakke gladde basis voor 
latex- of behangafwerking wilt creëren 
is STUC-FINISH het ideale product. Deze 
gebruiksklare dunpleister is te gebruiken voor 
egalisatie en reparatie op minerale en/of 
kunstharsgebonden ondergronden in een 
dikte van 0-2 mm.  

• Gebruiksklare egalisatiepleister
• Kalkvrij
• Strakke, gladde afwerking

Inhoud : 15 kg 

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 1,75 kg/m²

Gereedschap : RVS spaan - spackmes

Kleur : Wit

STUC-FINISH AIRLESS
Deze gebruiksklare kalkvrije pleister is speciaal 
ontwikkeld voor het aanbrengen met een 
spuit. Hierdoor is STUC-FINISH AIRLESS uitermate 
geschikt voor het verf- en behangklaar maken 
van wanden en plafonds in grote projecten tot 
een maximale laagdikte van 2 à 3 mm 
(te bereiken met 2 spuitgangen). 

• Kalkvrije verspuitbare pleister
• Gebruiksklaar
• Voor verf- en behangklaar maken

Inhoud : 15 kg

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 1,2 kg/m²

Gereedschap : Airless spuit – RVS spaan

Kleur : Wit

STUC & JOINT FINISH
Dé universele alleskunner op het gebied van 
vullen en gladzetten van diverse oppervlakken. 
STUC & JOINT FINISH is een gebruiksklare 
lichtgewicht voeg- en finishpleister. Zeer geschikt 
voor het vullen van naden (alle kantvormen) en 
gaten. Tevens geschikt voor het gladzetten / 
affilmen van grotere oppervlakken.  

• Lichtgewicht
• Weinig krimp
• Gemakkelijk verwerkbaar

Inhoud : 20 kg – 4 kg

Toepassing : Binnen

Rendement : Ca. 0,5-2,0 kg/m²

Gereedschap : RVS spaan - spackmes

Kleur : Wit



1 Nadenband plaatsen (afhankelijk van type voeg)
2  SPS STUC & JOINT FINISH in 2 lagen aanbrengen
3  SPS STUC-FINISH of SPS STUC-FINISH AIRLESS
4  SPS UNITEX-PRIMER in de kleur van de afwerking
5  SPS muurverf in 1 of 2 lagen aanbrengen
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1 SPS STUC-FINISH of SPS STUC-FINISH AIRLESS
2  SPS UNITEX-PRIMER in de kleur van de afwerking
3  SPS muurverf in 1 of 2 lagen aanbrengen

*  Bovengenoemde systemen zijn weergegeven ter indicatie. Raadpleeg vooraf altijd het Technisch merkblad op www.spsbv.com. 
 Beoordeel voor en tijdens de applicatie altijd de ondergrond voor de juiste behandeling.
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1 Gehele oppervlak finishen met
    SPS STUC & JOINT FINISH of SPS STUC-FINISH AIRLESS
2  SPS UNITEX-PRIMER in de kleur van de afwerking
3  SPS muurverf in 1 of 2 lagen aanbrengen
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1 SPS STUC-FINISH AIRLESS (2 lagen)
2  SPS UNITEX-PRIMER in de kleur van de afwerking
3  SPS muurverf in 1 of 2 lagen aanbrengen
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SYSTEEM OP

GIPSKARTONPLATEN

FILLERS & FINISHES
b.v. SPS STUC-FINISH

+ +

VOORBEHANDELING
b.v. SPS UNITEX-PRIMER

AFWERKING
b.v. SPS UNITEX 4040 MAT

SPS SYSTEEM GLADDE MUURVERF AFWERKING

SYSTEEM OP

SPACK

SYSTEEM OP

BETON
SYSTEEM OP

PLEISTERWERK
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DE VOORDELEN VAN SPS FILLERS & FINISHES

Perfect verwerkbare producten voor het verf- en behangklaar maken van verschillende oppervlakken. De ideale basis voor het afwerken 

met SPS muurverven of sierpleisters.

ü Gebruiksklare producten

ü Direct toepasbaar op reeds geschildere ondergronden

ü Direct te gebruiken op glasweefsel

ü Kan ook met een roller aangebracht worden

ü Zeer goed schuurbaar

DE VOORDELEN 
VAN SPS FILLERS 
& FINISHES

ü Gebruiksklare producten

ü Lichtgewicht

ü Zeer goed schuurbaar

ü Voor een mooi wit eindresultaat

ü Direct toepasbaar op glasweefsel en   
 reeds geschilderde ondergronden

ü Eén compleet op elkaar afgestemd 
 SPS systeem

STUC-FINISH

Gebruiksklare dunpleister voor 
egalisatie en reparatie

STUC & JOINT FINISH

1. Vullen en Finishen van voegen
2. Aanbrengen van hoekprofielen
3. Finishen van volledige oppervlakken

STUC-FINISH AIRLESS

Perfect verspuitbaar 
voor verf- en behang-
klaar maken
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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 Technisch 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

@SPSstukadoor /SPS_stukadoor sps bv


