
Zinsser Primers 

Alle schildersproblemen
professioneel en snel 
opgelost.

Productgids

MAAKT ALLES BETER



DE OPLOSSING VOOR

ELK PROBLEEM?  

ZINSSER® HEEFT HET.

Een primer of verf die hecht zonder schuren. 
Perfect bruikbaar op hout, metaal, kunststof, 
cement, glas, tegels, oude verflagen en andere 
oppervlakken. Vocht- of roestwerend. Voor binnen 
en/of buiten. Dekkend en beschermend. En dat 
zonder blaasvorming of schilfering.

Dat moet Zinsser® zijn!

In ons uitgebreide assortiment vindt u een kwa-
liteitsvolle en sneldrogende oplossing voor elk 
probleem. Ontdek hier al onze probleemoplossers.



B-I-N®

B-I-N® is de ultieme op Schellak gebaseerde isolerende 

hecht primer. Dit product is uitermate geschikt voor gebruik 

op oppervlakken binnen en voor het isoleren van lokale 

vlekken buiten.

B-I-N® isoleert hardnekkige vlekken en biedt een ongeëvenaarde 
hechting op glanzende oppervlakken (ook glas) zonder dat u hoeft 
te schuren. De sneldrogende Schellak-formule dekt ook poreuze 
oppervlakken af en isoleert bloedende knoesten en harsstrepen. 

B-I-N® werkt uitstekend bij water-, meel dauw -, nicotine- en olie-
vlekken, vlekken van mar keerstiften en nog veel meer. Isoleert iede-
re soort geur (van rook- en brandschade tot geuren van huisdieren 
en nicotine) op een permanente manier. De droge film is niet toxisch 
en hypo allergeen en het product kan worden gebruikt in zo nes 
waar de behandelde oppervlakte soms in contact kan komen met 
voeding. Perfect voor plafonds binnen gebouwen, muren, deuren en 
aanverwante beschilderbare oppervlakken en spot priming op hout, 
pvc, afwerkingen en metaal buiten.

Kenmerken en voordelen

✓ De best presterende isolerende hechtprimer

✓ Houdt geuren permanent tegen

✓ Legendarische hechting op eender welke ondergrond

✓ Binnen en lokale vlekken buiten

✓ Isoleert bloedende knoesten en harsstrepen

Toepassingsinformatie

Verbruik:  10-12m2/L

Hanteerbaar:  15 min. 

Overschilderbaar: 45 min.

Uitgehard:  1 - 3 dagen 

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit

Toepassing



COVER STAIN®

Cover Stain® is een vlek-blokkerende primer, isolator en 

hechtingslaag voor gebruik binnen en buiten met uitstekende 

dekkracht die al na 30 minuten stofdroog en na twee uur 

overschilderbaar is. Deze sneldrogende, universele oplosmid-

delhoudende primer hecht perfect op moeilijke ondergronden 

en is onze beste vlekken-blokkerende primer voor buiten.

Dankzij de unieke samenstelling dringt Cover Stain® diep in de 
ondergrond in en is hij blijvend elastisch op alle oppervlakken 
buiten. Perfect voor oneffen houten panelen, sierlijsten en hard-
hout. Bovendien voorkomt het de doorbloeding van tannine.  Een 
klus waar slechts weinig oplosmiddelhoudende primers in slagen. 

Cover Stain® is bestand tegen barsten en afschilferen, en is 
overschilderbaar met alle decoratieve toplagen. De mogelijkheid 
tot toepassing bij lage temperaturen (5°C) maakt het dé perfecte 
buitenprimer voor alle seizoenen.

Op binnenoppervlakken blokkeert Cover Stain® permanent allerlei 
soorten vlekken, waaronder nicotine- en vochtvlekken en zorgt 
het ervoor dat de afwerkingslagen vlekvrij zijn. Door de snelle 
droging  kunt u nieuwe houten sierlijsten op één dag primen en 
afwerken met een toplaag. Zo bespaart u tijd en geld. 

Kenmerken en voordelen

✓ Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder schuren

✓ Kan toegepast worden bij lage temperaturen (5°C)

✓ Stofdroog na 30 minuten

✓ Overschilderbaar na 2 uur

✓ Voorkomt doorbloeden van inhoudstoffen naar de afwerklaag 

(ceder en redwood)

✓ Isoleert vocht-, rook- en nicotinevlekken

✓ Voor binnen en buiten

Toepassingsinformatie

Verbruik:  10m2/L

Hanteerbaar:  35 min. 

Overschilderbaar: 2 uur

Uitgehard:  4 - 7 dagen 

Verpakking

1L - 2,5L - 5L

Kleuren

Wit

Toepassing



BULLS EYE 1-2-3®

Kenmerken en voordelen

✓ Binnen en buiten

✓ Hecht op de meeste ondergronden zonder schuren

✓ Isoleert vlekken

✓ Roestwerend, ideaal voor nieuwe metalen

✓ Laag VOC-gehalte (4 g/L)

Toepassingsinformatie

Verbruik:  9-12m2/L

Hanteerbaar:  30 min. 

Overschilderbaar: 1 uur

Uitgehard:  7 dagen 

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing

Onze klassieke universele watergedragen primer en isolator 

voor gebruik binnen en buiten, geeft bij het aanbrengen 

weinig geur vrij, droogt snel en biedt een uitstekende 

hechting op glanzende oppervlakken.

Met Bulls Eye 1-2-3® kunnen heel uiteenlopende oppervlakken 
binnen en buiten op een doeltreffende manier worden gegrond en 
geïsoleerd. Het is een hechtprimer die uitstekend werkt op gladde 
oppervlakken en het biedt een uitstekende hechting zonder de 
ondergrond vooraf te schuren. Het is roestwerend wanneer het op 
schone ferrometalen zoals ijzer en staal wordt aangebracht. Bulls 
Eye 1-2-3® is uitstekend geschikt als isolator van vlekken en dekt 
graffiti, vetvlekken, teer en asfalt op een permanente en volledige 
manier af - zowel binnen als buiten.

Het heeft uitstekende roestbeschermende eigenschappen en is 
ideaal geschikt voor de behandeling van nieuw metaal. Het is 
in zijn ‘natte’ toestand bestand tegen vliegroest – en biedt een 
roestweerstand voor de volledige levensduur van de coating. Droogt 
tot een gladde, vaste en waterbestendige laag die perfect geschikt 
is voor ijzeren leuningen, stalen deuren, metalen panelen, leidingen, 
gegalvaniseerde goten – ieder metalen oppervlak binnen of buiten. 

WATER 

GEDRAGEN



BULLS EYE 1-2-3® PLUS

Kenmerken en voordelen

✓ Primer voor elk project - binnen én buiten

✓ Hecht op de meeste ondergronden

✓ Fixeert poederende ondergronden

✓ Sluit poreuze ondergronden af

✓ Isoleert vlekken, ZELFS water- en roetvlekken en looistoffen

✓ Ultralaag VOC-gehalte (1,5 g/L)

Toepassingsinformatie

Verbruik:  10m2/L

Hanteerbaar:  30 min. 

Overschilderbaar: 1 uur

Uitgehard:  7 dagen 

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit 

Toepassing

Bulls Eye 1-2-3® Plus is een universele, hecht primer voor 

zowel binnen- als buitengebruik. Watergedragen, maar met 

de prestaties van een solventgedragen primer.

Primers gebaseerd op kationische polymeren beschikken over 
unieke eigenschappen: ze isoleren vlekken, hebben een uitstekende 
waterbestendigheid en een ongeëvenaarde hechting op de meeste 
oppervlakken zowel binnen als buiten (glanzende oppervlakken, ke-
ramische tegels, non-ferro metalen zoals aluminium, roestvrij staal 
en gegalvaniseerd metaal, vinyl, MDF, melamine, vernis, plastic, 
PVC, hout, enz.).

Bulls Eye 1-2-3® Plus biedt resulaten die normaliter enkel met 
solventgedragen primers worden geassocieerd. Deze primer is 
specifiek geformuleerd om ook opgedroogde water- en roetvlekken 
te isoleren, net zoals een solventgedragen primer.

Bulls Eye 1-2-3® Plus fixeert poederende ondergronden en sluit 
poreuze ondergronden af.

WATER 

GEDRAGEN



PERMA-WHITE®

Perma-White® beschermt de droge film tegen aantasting door 

schimmels, ideaal voor vochtige ruimtes. Primer en toplaag 

in één.

Perma-White® zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en 
andere overschilderbare binnenoppervlakken er helder blijven 
uitzien. Dit product is ideaal geschikt voor zones waar een perma-
nente hoge vochtigheid, frequente temperatuurschommelingen, een 
onvoldoende luchtcirculatie of andere omstandigheden de groei van 
schimmel en meeldauw zouden kunnen bevorderen en de verflaag 
zouden kunnen aantasten.

Perma-White® Matt  - Aanbevolen voor gebruik in zones met een 
hoog vochtigheidsgehalte, waar een duurzame afwerking met 
weinig glans gewenst is (bv. afgewerkte kelderruimten en keukens). 
Perma-White® Satin – Een gesatineerde afwerking die kan worden 
geschrobd, wordt aanbevolen voor ruimten met een hoge voch-
tigheidsgraad die in hoge mate aan slijtage worden blootgesteld. 
Ideaal voor bad- en waskamers.

Kenmerken en voordelen

✓ Ideaal voor commerciële en residentiële interieurs

✓ Afwasbare, afschuurbare, vlek- en vochtbestendige 

afwerkingslagen

✓ Primer en toplaag in één

✓ Hecht op het oppervlak zonder schuren

✓ Op waterbasis - geurarm - bestand tegen vervaging

✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels

✓ Voor muren, plafonds, deuren en sierlijsten

Toepassingsinformatie

Verbruik:  7-10m2/L

Hanteerbaar:  30 min. 

Overschilderbaar: 2 uur

Uitgehard:  7 - 10 dagen 

Verpakking

Satin: 1L - 2,5L - 5L - 10L

Matt: 1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing

WATER 

GEDRAGEN



WATERTITE®

Watertite® vochtwerende verf houdt gegarandeerd water 

buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door 

schimmels. 

Watertite® vochtwerende verf heeft een unieke solventgedragen 
formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars combineert 
met Portland-cement en op die manier een coating creëert die 
bestand is tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm2.

In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan Watertite® op 
droge, vochtige of natte oppervlakken worden aangebracht, zodat 
waterproblemen onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Na amper 
vier uur kan er al een nieuwe laag over worden aangebracht. Het 
product droogt tot een gladde, witte en niet vergelende afwerking 
die resistent is tegen vuil en stofopname.

Watertite® kan in de meeste witte tinten of pastelkleuren worden aan-
gekleurd en beschikt over een geurarme formule. Het product hecht 
zich op eender welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven 
en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat het terugkerende 
efflorescentie op beton en bakstenen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

✓ Bestand tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm2

✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels

✓ Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte 

oppervlakken

✓ Ideaal voor kelders

✓ Geurarme solventgedragen formule

Toepassingsinformatie

Verbruik:  1,8 - 2,5m2/L

Hanteerbaar:  1 uur 

Overschilderbaar: 4 uur 

Uitgehard:  7 - 14 dagen

Verpakking

5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar - max. 30mL/5L (vooral beige, blauw en grijs)

Toepassing



B-I-N® SPUITBUS COVERS UPTM SPUITBUS

De B-I-N® spuitbus is fantastisch voor het leggen 

van een primerlaag op bin  nen opper vlakken en kleine 

buitenoppervlakken. Met een speciale formule voor het 

afdichten, primen en isoleren van vlekken op eerder ge verfd 

of nieuw werk. 

Kenmerken en voordelen

✓ Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten
✓ Uitermate effectieve afdichting voor vlekken
✓ Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
✓ Sluit geurtjes permanent buiten
✓ Hecht aan oppervlakken zonder eerst te schuren

Toepassingsinformatie

Verbruik:  2m2/spuitbus

Hanteerbaar:  10 min. 

Overschilderbaar: 45 min.

Uitgehard:  1 - 3 dagen

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit

De CoversUp™ spuitbus is een geurarme verticale spuitbus 

die tegelijkertijd een vlekkenverwijderaar en plafondverf is. 

De vlekkenisolerende primertechnologie van Zinsser® werd 

opgenomen in dit super handige product. 

Kenmerken en voordelen

✓ Verticale spuitbus voor projecten boven het hoofd
✓ Snel redmiddel voor vochtvlekken
✓ Matte witte afwerking, komt overeen met de meeste 

akoestische plafondtegels en witte plafondverven
✓ Isoleert goed - geen vergeling
✓ Geurarm - voor alle toepassingen binnen
✓ Kan onder of op alle verfsoorten gebruikt worden

Toepassingsinformatie

Verbruik:  ± 1,5m2/spuitbus

Hanteerbaar:  30 min.

Overschilderbaar: 2 uur

Uitgehard:  2 uur 

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit



BINNEN OPPERVLAKKEN B-I-N® BULLS EYE 

1-2-3®

BULLS  

EYE 1-2-3® 

PLUS

COVER 

STAIN

Gipsplaat

Pleister(1)

Witkalk / witpleister

Nieuwe houten sierlijsten / 

deuren

Multiplex

Baksteen

Beton(1)

Gegalvaniseerd nieuw(3) / 

oud

Aluminium / roestvrij staal

PlastisolTM

Glasvezel / GRP

Glanzende verf / glas

Vernis / Heldere afwerkingen

Beits

Houten panelen / laminaat

Keramische tegels

Formica®

Behang (niet-poreus)

Poedercoatings(4)

Akoestische tegels

BUITENOPPERVLAKKEN

Ceder & sequoia *

PlastisolTM
*

Onder druk behandeld hout *

Baksteen *

Beton / stucwerk *

Glansverf / glas *

Gegalvaniseerd nieuw(3) / 

oud *

Aluminium / roestvrij staal *

Smeedijzer / gietijzer / 

koper *

Lood/asbest *

Pvc *

Poedercoatings(4)
*

VLEKKEN & GEUREN B-I-N® BULLS EYE 

1-2-3®

BULLS 

EYE 1-2-3® 

PLUS

COVER 

STAIN

Tannineafscheiding  *  

Knoesten & spinthout  *

Vliegroest  *

Rook- & brandschade  *

Waterschade  *

Nicotine / tabak  *

Schimmelvlekken(2)  *

Vet  *

Teer / bitumen / asfalt  *

Creosoot  *

Geurafdichting  *

Lippenstift / krijt  *

Vind in één oogopslag het meest geschikte product.

Zinsser® laat elk probleem verdwijnen. 
Weet u niet welke primer of verf het meest doeltreffend is voor een 
specifieke toepassing?  

Wij maken u snel wegwijs!

 Uitstekend (meest aanbevolen)

 Heel goed (bruikbaar op dit oppervlak)

 Goed (bruikbaar op dit oppervlak)

 Niet aanbevolen

Opmerkingen

* Gebruik B-I-N® voor het primen van kleine buitenoppervlakken.

1) Laat nieuw pleister-/cement- en stucwerk 60-90 dagen rusten 

alvorens te overschilderen.

2) Verwijder schimmel met een efficiënte schimmelverwijderaar 

alvorens te primen.

3) Ontvet nieuw gegalvaniseerd staal met spiritus alvorens te primen.

4) Schuur en ontvet onverweerde poedercoatings alvorens te primen.

Lees de instructies op de verpakking voor meer informatie.
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