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Alles over primers, lijmen, bindmiddelen en fixers 
 

Tierrafino 
Tierrafino Contact 
is een grofkorrelige primer voor leempleisters en stucco’s op niet absorberende of té 
absorberende ondergronden, zoals beton, gladde (snelbouw)steen, gipsplaten & pleisters. 
Niet toepassen in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt. Tierrafino Contact is 
ontwikkeld als hechtprimer voor Tierrafino Base, Finish, en kalkpleisters. Wit van kleur, zonder 
oplosmiddelen en na droging zonder geur. 
 
Tierrafino Contact Extra 
is eenzelfde primer voor onder Tierrafino betonlook en Antique Provence Decoleem 
 
Tierrafino Contact Fine 
gebruiken we vooral als verf - en stuccoprimer voor ondergronden die niet genoeg of teveel 
zuigen, zoals gipsplaten & pleisters. Niet nodig als primer op een leembepleistering. Tierrafino 
Contact Fine is ontwikkeld als hechtprimer voor Tierrafino Duro, Listro, I-Paint en T-Paint. 
 
Tierrafino Hechtleem 
ziet eruit als een Tierrafino bruine basisleem maar is speciaal samengesteld met toevoeging 
van oa cellulose. Tierrafino Hechtleem is ontwikkeld voor het opheffen van 
absorptieverschillen tussen gipsplaten en de met nadenvuller gevulde naden, om vervolgens 
af te werken met 2-3 mm leemafwerking zoals Tierrafino Duro en Finish zonder 
doorschemering van de naden bij strijklicht. Hechtleem wordt gebruikt in het interieur en 
dient als: 
 

• Hechtgrondering voor 2-3 mm leemafwerking op gips- en stucplaat en andere 
ondergronden. 

• Vertinlaag voor max. 10 mm basisleem Tierrafino Base raaplaag op absorberende 
ondergronden. 

• Hechtmortel voor het aanbrengen van leemplaten, houtvezelisolatieplaten, Multipor 
isolatieblokken tegen op daarvoor voldoende dragende constructies. 

  
Tierrafino Fix 
gebruiken we vooral voor het  achteraf fixeren van een leempleister : het maakt het stucwerk 
harder op plaatsen waar er nogal tegen de muren aangeschuurd kan worden zoals in 
trappenhallen of smalle gangen. maar je kan het product ook doormengen met de leem en 
het zo aanbrengen. Hou dan wel rekening met een kortere verwerkingstijd van de leem. 
 



Tierrafino Protect 
is een biobased dampopen impregneermiddel voor natuurlijke minerale oppervlaktes van kalk 
en leem, zowel pleisters als verven.Wordt het meest effectief  met lagedrukspuit in 2 laagjes 
aangebracht. 
 
Tierrafino Intense 
is een 100% natuurlijke toevoeging op basis van cactus voor het verharden en beschermen 
van natuurlijke leempleisters -en verven. Het verhardt het materiaal en zorgt voor een beter 
bescherming tegen slijtage. De hydrofobe eigenschappen van leem worden verbeterd. 
 

Copperant 
Copperant Altra muurprimer 
Een biobased watergedragen voorstrijkmiddel voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of 
voor het fixeren van oude en poederende lagen. 
 
Copperant Minérale muurprimer 
is een hechtlaag voor te zuigende ondergronden voor de Minérale solsilicaatverf 
 
Copperant Pura Multiprimer 
is een hechtlaag voor Pura lakverf 
  
Copperant Multicleaner 
is een reinigende ontvettende behandeling voor alle ondergronden. 
  

Akurit 
Akurit  SKS-Nature 
minerale hecht-en kleefpleister voor buiten. Hiermee worden houtwolplaten of kurkplaten 
tegen de muur gekleefd.Een mechanische bevestiging dmw isolatieschotepluggen blijft nodig! 
Wordt ook gebruikt als hechtpleister op de plaat waarin het wapeningsnet wordt verwerkt. 
Hieroverheen komt een afwerkpleister op minerale basis. 
 
Akurit SK-MI 
minerale hecht-en kleefpleister voor Multipor platen binnen of buiten. Hiermee worden de 
isolatieblokken uit cellenbeton tegen de muur gekleefd. Een mechanische bevestiging met 
isolatieschotelpluggen is alleen nodig bij afwerking in faïence tegels. SK-Mi wordt ook gebruikt 
als hechtpleister op de plaat waarin het wapeningsnet wordt verwerkt. 
 
Akurit KSN 
de Kalk Spachtel Natur is een kalkmortel die gebruikt wordt binnenshuis voor het verlijmen 
van houtwolisolatieplaten op een minerale onderond. Het is tevens de wapeningsmortel op 
de houtwolplaten en kan tegelijk dienst doen als basiskalkpleister op deze ondergronden. Kan 
fijner afgewerkt worden met de Akurit KGN of KGL. 



Akurit MH-G 
is een minerale hechtlaag voor niet zuigende ondergronden onder een basispleister alvorens 
af te werken met een dunlagige sierpleister. 
  

Fermacell 
Diepgrond 
Is een oplosmiddelvrije grondering voor wand en vloer en maakt deel uit van het Fermacell 
afdichtingssysteem en wordt toegepast bij het plaatsen van tegels. De primer dringt diep in 
de ondergrond door. Diepgrond heeft een groot hechtvermogen en vergroot het 
draagvermogen van de ondergrond. Diepgrond verbetert de hechting van pleisters, tegellijm 
en behang. Je kunt de diepgrond verdunnen met water tot 1:2. 
 

Allback 
Allback is specialist in Zweedse lijnolieproducten. De gekookte lijnolie van Allback kan 
uitstekend dienstdoen als ondergrond onder lijnolieverfproducten. 
 


