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HAND/SPUITPLEISTER

Hoogwaardige en gemakkelijk  
verwerkbare hand- en spuitpleisters

Met HOEKA hand- en spuitpleisters is iedere 
onder  grond snel en efficiënt, strak én decoratief af  
te werken of verf- en behangklaar te maken.  
HOEKA biedt met een compleet assortiment hoog-
waardige producten voor elk project een oplossing.

 HOEKA Handpleisters en Wandfinishers zijn perfect 
handmatig en machinaal verwerkbaar en staan garant 
voor een optimaal vlakke en gladde ondergrond. Univer-
seel toepasbaar voor het verf- en behangklaar maken 
van alle gangbare ondergronden.

 HOEKA Spack N, Spack SV 2.0 en Spack KV 2.0 zijn 
multifunctionele en economische spuitpleisters voor het 
strak en decoratief afwerken van wanden en plafonds. 
HOEKA Spack producten voldoen aan COT 83.00 en zijn 
leverbaar in wit en kleur.

HOEKA Spuitpleister TP is een eenvoudig verspuit bare 
sierpleister voor een zeer harde, slag- en stoot vaste, deco-
ratieve afwerking van wanden en plafonds. Leverbaar in 
wit en kleur. Geschikt voor binnen en buiten.



Voor uitgebreide productinformatie en verwerkingsrichtlijnen zie www.hoeka.nl

Systeemopbouw  producten

BETON AFWERKING

AK GIPSPLAATWAND AFWERKING

GIPSPLEISTER AFWERKING 

CELLENBETON / KALKZANDSTEEN AFWERKING 

HOEKA 
Spack N

Korrellaag

HOEKA 
Spack N 
Meslaag

Beton

AK Gipsplaatwand

Wapeningsband
 Cellenbeton 
kalkzandsteen 
naden uitgerepareerd

HOEKA
Spack KV

Meslaag

HOEKA
Spuitpleister TP 

Stootvaste korrellaag

Gipspleister

HOEKA
Spack KV 2.0   

NCS S 6020-R90B
Korrellaag

HOEKA
Spack KV 2.0   

NCS S 6502-B
Meslaag

HOEKA
Acryl Diepgrond

HOEKA  
Handpleister Light

Egaliseerlaag

HOEKA
Muurgrond ELF
Dekkende primer

HOEKA 
Cleantex

Optimaal reinigbare  
muurverf

HOEKA  
Handpleister Light

Filler
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HOEKA HAND- EN 
SPUITPLEISTERS
VOOR EEN SUPERSTRAK  
ÉN DECORATIEF  
EINDRESULTAAT!

MAKKELIJK  VERWERKBAARHOOG  RENDEMENT 



SPUITPLEISTER TP (BI/BU)SPACK N

- Multifunctionele spuitpleister
- Economisch, laag verbruik
- Nagenoeg geen reuk en nevel
- Voldoet aan COT 83.00

Gebruiksklare, universeel toepasbare
spuitpleister voor het strak én decoratief
afwerken van muren en plafonds in
nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Voor binnen.

Verkrijgbaar in 25 kg zak.
Standaard wit.

- Verspuitbare sierpleister
- Zeer hard, slag- en stootvast
- Goed dekkend, hoog rendement
- In de meeste kleuren leverbaar

Zeer harde, slag- en stootvaste, eenvoudig 
verspuitbare sierpleister met een fijne 
spuitstructuur. Uitermate geschikt als afwerklaag 
op wanden en plafonds in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Voor binnen en buiten.

 Verkrijgbaar in 15 kg emmer. 
In wit en alle kleuren. 

WANDFINISH AIRLESS KVWANDFINISH KV

- Verspuitbare kalkvrije pleister
- Universeel toepasbaar
- Perfect handmatig en machinaal verwerkbaar
- Laag verbruik, goed schuurbaar

Gebruiksklare, met wormpomp verspuitbare,  
kalkvrije pleister. Voor het verf- en behangklaar 
maken van cellen- en glad beton,  
gipskartonplaten en -elementen. Voor binnen. 

Verkrijgbaar in 25 kg zak.  
Standaard wit.

- Airless verspuitbare kalkvrije pleister
- Universeel toepasbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Laag verbruik, goed schuurbaar

Gebruiksklare, airless verspuitbare, kalkvrije 
pleister. Voor het egaliseren in dunne lagen en 
arbeidsbesparend verf- en behangklaar maken 
van wanden en plafonds. Voor binnen.

Verkrijgbaar in 20 kg emmer en 25 kg zak.  
Standaard wit.

HANDPLEISTER LIGHTHANDPLEISTER KV

- Kalkvrije handpleister
- Goed vullend vermogen
- Repareren en egaliseren in dunne lagen
- Laag verbruik, goed schuurbaar

Gebruiksklare, universele, kalkvrije  
handpleister voor het repareren en egaliseren  
in dunne lagen van wanden en plafonds.  
Voor binnen.

Verkrijgbaar in 20 kg emmer.  
Standaard wit.

SPACK SV 2.0 SPACK KV 2.0

- Multifunctionele schrobvaste spuitpleister
- Economisch, laag verbruik
- Zeer wit en mat eindresultaat
- Voldoet aan COT 83.00

Gebruiksklare, universeel toepasbare en 
schrobvaste spuitpleister voor het strak én 
decoratief afwerken van muren en plafonds in
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor binnen.

Verkrijgbaar in 25 kg zak.
Standaard wit.

- Harde en kalkvrije spuitpleister
- Laag verbruik
- In kleur leverbaar

Gebruiksklare, harde, kalkvrije spuitpleister voor 
het strak én decoratief afwerken van muren en 
plafonds in nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
In de meeste kleuren leverbaar. Voor binnen.

Verkrijgbaar in 25 kg zak.  
Standaard wit.
 Verkrijgbaar in 20 kg emmer.  
In kleur.

- Universele voeg- en finishpleister
- Lichtgewicht
- Weinig krimp
- Uit te filmen tot 0 mm

Lichtgewicht, gebruiksklare, universele  
voeg- en finishpleister voor het vullen van  
naden en gladzetten/affilmen van een  
geheel oppervlak. Voor binnen.

Verkrijgbaar in 20 kg emmer.  
Standaard wit.

 productoverzicht
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