
Slimme stukadoors kiezen voor Gullspack



Slimme stukadoors kiezen voor 
GULLSPACK



OVER GULLSPACK

Gullspack levert verschillende dunpleisters voor stukadoors. Alle 
Gullspack producten zijn kalk-, oplosmiddel en stralingsvrij en 
zijn gebaseerd op hoogwaardig dolomietmortel. Het Gullspack 
assortiment bestaat ook uit pleisters die een stevige basis vormen 
voor het behang- en sausklaar afwerken van muren en plafonds, 
zowel binnen als buiten. Een ruwe muur strak maken was nog nooit 
zo makkelijk.

VOOR ELKE KLUS HET JUISTE PRODUCT



Vertrouwd en 
VEELZIJDIG



HANDPLEISTERS 

Stukadoors hebben diverse producten nodig voor een nette afwerking. 
De handpleister van Gullspack is een product waar de stukadoor 
vertrouwd mee kan raken en efficiënt mee kan werken. Door zijn hoge 
vulvermogen en korte droogtijd kan de handpleister van Gullspack op 
vrijwel iedere ondergrond en structuur gebruikt worden. Het perfecte 
product voor een strak resultaat, dat ook nog eens economisch in 
verbruik is.

WANDPLEISTER
Een gebruiksklare, kalkvrije dunpleister die breed wordt ingezet op wanden en plafonds 

binnen. De smeuïge consistentie en goede vuleigenschappen maken deze wandpleister uiterst 
geschikt voor het afpleisteren van gestort beton, gipsblokken, stucwerk, gipsplaten, fermacel 

en kalkzandsteen. De Wandpleister kan ook worden ingezet als jointfiller voor naden en 
schroefgaatjes. De ondergrond hoeft niet voorbehandeld te worden met een primer.



Het perfecte 
EINDRESULTAAT



SPUITPLEISTERS  

Spuitpleister van Gullspack is geschikt voor het behang- en sausklaar 
opleveren van wanden en plafonds. Een snelle verwerking, minder 
lichamelijke belasting en een bijzonder resultaat, daar staat de 
Spuitpleister van Gullspack voor. Door de ruime open tijd kunnen al flinke 
vlakken worden ingespoten voor het afmessen. Met de spuitpleister van 
Gullspack zal iedere stukadoor snel kunnen werken.

SPUITPLEISTER S
Met deze witte spuitpleister bent u verzekerd van saus- en/of 

behangklare muren en plafonds, met laagdikten tot wel 3 millimeter. 
De Gullspack S heeft een zeer goed dekkend vermogen, een optimale 

witheid en een goed vullend vermogen. Hierdoor levert u met de 
Gullspack S altijd een perfect eindresultaat.



Een nette  
AFWERKING



KANT-EN-KLARE PLAMUUR   

De kant-en-klare dispersie plamuur Gullspack FS kan direct over 
tegels gebruikt worden en is uitstekend geschikt in natte ruimten, 
zoals douches. Er is géén voorstrijk nodig. Deze grijze gevelplamuur 
is in één keer tot 10mm laagdikte te verwerken. Gullspack FS is droog 
schuurbaar, oplosmiddel- en weekmakervrij.

GULLSPACK FS
De Gullspack FS is een fassadenpleister die in één keer tot 10 mm laagdikte kan 
worden aangebracht. Deze plamuur is kant en klaar voor verwerking, lichtgrijs, 

droog schuurbaar en kalk- oplosmiddel- én weekmakervrij. Verder kan de 
Gullspack FS ook perfect worden toegepast in natte ruimten, zoals douches en 

kan de FS direct over wandtegels worden aangebracht.

Een nette  
AFWERKING



Kleur brengt 
MUREN TOT LEVEN



MUURVERVEN     

Gullspack biedt ook muurverven voor de stukadoor. Steeds meer stukadoren 
nemen voor een deel het schilderwerk op zich. Daarom biedt Gullspack 
ook muurverven die speciaal zijn ontwikkeld voor de stukadoor. Bijzonder 
aan deze muurverven is dat deze ook airless te verwerken zijn. Met de 
muurverven van Gullspack is iedere stukadoor voorzien van pleisters en 
verven die op elkaar aansluiten. 

GULLTEX PROJECT MAT
Creëer een strak resultaat met deze makkelijk 
te verwerken binnenlatex. De Gulltex Project 
Mat heeft een hoogdekkend vermogen en is 
toepasbaar op iedere wand en plafond. Deze 
muurverf is dampdoorlatend en reukneutraal.

GULLTEX PREMIUM MAT
De Gulltex Premium Mat is een matte 

hoogwaardige, extreem dekkende 
binnenlatex met een lange opentijd. De verf is 
perfect wit en uiterst schrobvast. Daarnaast 

is de verf makkelijk te verwerken.

GULLTEX SATIN 
Een dampdoorlatende en 

structuurhoudende muurverf, dat is de 
Gulltex Satin. Deze zijdeglanzende latex 
is zeer goed te reinigen en zowel binnen 

als buiten te gebruiken.
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