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Voor een prachtig 
eind resultaat begint u met... 

PegAPRiM® primers!

Pegaprim® Xpress - Pegaprim® Isofix - Pegaprim® Sanitop

Pegaprim®, een primer voor elk schilderwerk...

Uw verdeler :

Hecht- en isoleerprimer 
op basis van schellak harsen
Ultiem isoleermiddel tegen vlekken
• Voor algemeen gebruik binnen 
 & het isoleren van lokale vlekken buiten
• Uitstekende isolator van vlekken
• Dekt bloedende knoesten & harsstrepen af
• Sluit dieren-, rook- en schimmelgeuren in
• Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
• Droogt bliksemsnel -
 overschilderbaar na 45 minuten

Hecht- en isoleerprimer, 
watergedragen
isolerende en sneldrogende 
universele hechtprimer
• Voor binnen en buiten
• Sluit poreuze ondergronden af
• Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
• Roestwerend - 
 uitstekend voor nieuw metaal
• Al overschilderbaar na 1 uur

Primer en toplaag in één, 
watergedragen
Bescherming van de droge film 
tegen aantasting door schimmels
• Voor binnen en buiten
• Hoogwaardige satijnmatte afwerking
• Uitstekende hechting
• Ideaal voor vochtige ruimtes
• Sneldrogend

Pegaprim® Primers maken 
het u gemakkelijk!

Aanbevolen toepassingen Pegaprim® 
isofix

Pegaprim® 
Xpress

BiNNeNOPPeRVLAKKeN

Gipsplaat X X

Lambrisering / Nieuw hout / Raamkozijn X X

Meubel zonder eindlaag X X

Triplex / Multiplex X X

Keramische tegels X X

Formica® X X

Glas / PVC X

Plafondplaten met vochtplekken X

Cement / Metselwerk (volledig uitgehard) X

Reparatiemortel X

Behandeld beton X

Gegalvaniseerd metaal X

Chroom / Aluminium / Roestvrij staal / Inox X X

Messing / Koper X

Lood X X

Rubber (hard) X

Alkyd verven X X

Polyester X

BUiTeNOPPeRVLAKKeN

Hout X X

Multiplex / Spaanplaat X

Metselwerk/Stuc/Beton/Cementblokken (uitgehard) X

Baksteen X

Gegalvaniseerd metaal X

Koper X

Aluminium X X

VLeKKeN & geURTJeS

Brand- & nicotinevlekken X

Watervlekken X

Knopen (harssporen) X

Lippenstift / Krijtsporen / Balpen / Viltstift X

Teer / Asfalt X X

Creosoot X

Graffiti X X

Kopervlekken X

Roestvlekken X X
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Waarom een isolerende 
hechtprimer gebruiken?
Om poreuze ondergronden af te sluiten
• Matte verflagen • Blanke gipsplaat • Stucwerk • Beton/
met selwerk • Ruw hout • Verweerd aluminium • Reparaties
Voordeel: uniforme kleur en glans in de eindafwerking.

Voor de permanente isolatie van vlekken
• Watervlekken • Bloedende knoesten en harsstrepen • 
Looi zuur • Nicotine • Meeldauwvlekken • Voedings- en 
drank vlekken • Dierenvlekken • Graffiti • Inkt • Potlood
Voordeel: voorkomt dat vlekken door de bovenlaag doorscheme-
ren en het eindresultaat verknoeien.

Voor het dekken van donkere kleuren 
en ondergronden
• Decoratieve kleuren • Faux afwerkingen • Lambriseringen • 
Muurbekledingen • Randen • Vervuilde kasten
Voordeel: voorkomt dat kleuren doorschemeren of de kleur van 
de bovenlaag veranderen.

Voor een goede hechting op glanzende, moeilijk 
beschilderbare oppervlakken zonder opschuren
• Afgewerkt houtwerk • Oude glanzende verflagen • Glas • 
Keramische tegels • Buizen in PVC • Vinylbekleding • Formica® 
• Behandelde metalen • Decoratieve tegels
Voordeel: ontwikkelt een sterke, betrouwbare basislaag voor een 
prima hechting van uw afwerkingslaag.

Om de levensduur en duurzaamheid van 
uw afwerkingslaag te verlengen
• Verbetert de flexibiliteit en de hechting van de afwerkingslaag. 
• Voorkomt barsten, afpellen, krijten, afbladderen en door-
bloeden.
Voordeel: helpt veelvuldig en duur herschilderen te voorkomen.

Pegaprim® isofix 
Hecht- & isoleerprimer - schellak harsen
Super isolerende hechtprimer. Met zijn 100 % wit gepigmen-
teerde schellak dekt Pegaprim® Isofix de ergste vlekken af, 
isoleert hij de sterkste geuren heeft hij een uitzonderlijke hecht-
ing op glanzende en gesloten oppervlakken. Pegaprim® Isofix 
isoleert bloedende hout knoesten en harsstrepen, vetvlekken en 
brandgeuren en iso leert nieuw hout. Hij werkt uitstekend als al-
gemene primer en als pri mer voor het gronden van vlekken. 
Geen enkele primer is zo doel treffend of droogt zo snel als 
Pegaprim® Isofix.

Uitstekende vlekkenisolator

Watervlekken • Graffiti • Bloedende 
knoes ten • Zware rook- en brand-
schade • Roest • Voeding/drank • 
Roet • Bloe dend binnenschrijnwerk in 
ceder/roodhout

Super isoleermiddel tegen geurtjes

Brandschade • Duffe schimmel en meel-
dauw • Dierengeurtjes • Mottenballen 
• Openhaardgeurtjes • Nicotine

Beste primer voor het isoleren van 
plaatselijke vlekken

Vulmiddelreparaties • Bloedende knoes-
ten • Blank hout • Vette, olieachtige zo-
nes • Make-up • Inkt- en potloodvlekken

Beste primer voor gebruik boven /
onder glanzende verven

Keukenkasten • Sierlijsten & deuren 
• Planken • Lambriseringen • Blank 
hout • Tegels • Geverniste sierlijsten • 
Metaal • Formica®

PegaPrim® Xpress 
Hecht- & isoleerprimer - watergedragen
Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer op basis van 
watergedragen acrylharsen PegaPrim® Xpress is een voortreffelijke 
allround primer die uitermate geschikt is voor alle ondergronden 
binnen en buiten. Zijn unie ke acrylformule hecht zich vast op de 
meest glanzende opper vlakken en voor komt dat moeilijke vlek-
ken nog kunnen doorscheme ren op uw geschilderde binnen- en 
buitenoppervlakken.

Flexibel - Ademend - Duurzaam

Buitenhout • Vinylbekleding/shutters 
• Met selwerk/beton • Baksteen • 
Stucwerk • Aluminium

Sluit poreuze ondergronden volledig af

Blanke gipsplaat • Aluminium bekle–
ding • Matte muurverven • Blank hout • 
Metsel werk/beton • Stucwerk

Hecht zich vast op moeilijk beschilder-
bare oppervlakken zonder opschuren

Keramische tegels • Lambriseringen • 
Formica® • Glas • Buizen in PVC • 
Meta len deuren • Regengoten/afvoer-
pijpen

geurarm - Reinigbaar met water 
en zeep

Thuis • Op het werk • Scholen • Hotels 
• Ziekenhuizen

Pegaprim® Sanitop 
Primer & toplaag in één - watergedragen
Zeer goed dekkende muurverf op basis van watergedragen 
acrylharsen. Beschermt de droge film tegen aantasting door 
schimmels en is daardoor de ideale afwerking voor vochtige 
ruimtes. Pegaprim® Sanitop is een hoogwaardige satijnmatte 
primer en toplaag in één voor gebruik in vochtgevoelige ruimtes 
waar schimmelvorming kan optreden en als duurzame buiten-
muurverf. Pegaprim® Sanitop heeft een goede hechting op de 
meest voorkomende ondergronden.  

Badkamers • Keukens • Kelder • Hout • Buitenmuren •
Binnenkant veranda’s • Wasplaatsen • Poolhuizen


