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Relius is een onderneming met 

een rijke historie en ervaring in de  

ontwikkeling van kwaliteitsproducten 

op het gebied van wand- en plafond- 

afwerking. Relius voldoet aan alle voor-

waarden voor een samenwerking waarin 

kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid de 

belangrijkste begrippen zijn. 
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Nieuwe richting

In de afgelopen 15 jaar hebben de Hoeka Spuitpleisters een prominente plaats gekregen, zowel in de utiliteits-  

alsmede binnen de woningbouwsector. Binnen Benelux wordt een bijzonder groot deel van de wand- en plafond-

afwerking met spuitpleisters afgewerkt. Het werd echter duidelijk tijd voor een nieuwe innovatieve richting binnen 

dit productsegment. Relius start met de introductie van de in deze brochure vermelde productlijn een nieuwe 

trend. Naast de nieuwe kalkhoudende Hoeka Zilverspack bieden wij u een reeks van producten aan met unieke  

eigenschappen. Kenmerkend is hierbij het ARBO vriendelijke aspect. De inhoud van deze brochure geeft u een 

eerste indruk, onze gespecialiseerde adviseurs zijn gaarne bereid u te ondersteunen bij een eerste kennismaking 

in de praktijk. 

Met Hoeka spuitpleisters maakt u het interieur! Altijd weer in de juiste structuur en al of niet gekleurd.
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Hoeka Zilverspack

Onze standaard kalkhoudende spuitpleister met perfecte verwerkingseigenschappen:

• Uitstekend te messen en te kwasten

• Hoog rendement door een laag gemiddeld verbruik van 1,6 kilo per m2 

• Geen hinderende geur tijdens verwerking

• Nagenoeg geen nevel

• Uitstekend wit resultaat na droging

• Prachtig mat eindresultaat

Hoeka Zilverspack laat zich korrelen tot een mooie scherpe structuur en is door zijn kwalitatief 

hoogwaardige korrelopbouw goed bestand tegen mechanische belasting. Uiteraard voldoet Hoeka 

Zilverspack volledig aan de eigenschappen gesteld in de norm COT 83.00. 

Hoeka Zilverspack is verpakt in onze unieke gesealde draagzak met handgreep met 25 kilo inhoud.
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Hoeka Goudspack
ARBO zorg is een steeds belangrijker aspect van uw en onze bedrijfsvoering. Vanuit dit gegeven kreeg ons labo-

ratorium de opdracht een uniek en ongekend product in het marktsegment verspuitbare pleisters te ontwikkelen. 

Het eindresultaat van deze opdracht laat zich herkennen in de unieke eigenschappen van Hoeka Goudspack:

• Kalkvrij, dus geen allergische reactie op alkaliteit

• Een soortelijk gewicht van 1,2 kilo per liter! 

• Superhoog rendement van circa 1,2 kilo per m2!

• In alle kleuren van onze World Colors kleurenwaaier leverbaar

• Alle overige verwerkingseigenschappen zijn volledig vergelijkbaar met onze standaard Hoeka Zilverspack

Met name het laag soortelijk gewicht van dit unieke product draagt zorg voor een grote verlichting van uw dage-

lijkse werkzaamheden (ruim 30 % minder lichaamsbelasting). De zakinhoud van 17 kilo levert echter het gelijk 

aantal vierkante meters eindresultaat op als elk ander vergelijkbaar product met een zak van 25 kilo! Door 

zijn unieke samenstelling is het mogelijk dit product door middel van ons World Colors kleurmengsysteem in 

nagenoeg iedere kleur te leveren. 

Uiteraard voldoet dit innovatieve product aan de eisen gesteld in de norm COT 83.00.

Hoeka Goudspack is standaard wit leverbaar in onze unieke gesealde draagzak met 17 kilo inhoud, alsmede 

leverbaar in 17 kilogram emmer ten behoeve van leveringen op kleur.
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Hoeka Platinaspack

Een verspuitbare “sierpleister” is al langer bekend in de markt. 

Volledig innovatief is echter onze platinaspack met een uniek laag soortelijk gewicht en een Siloxan additief, waardoor 

dit product water- en vuilafstotend wordt.

De kwalitatieve eigenschappen, welke vergelijkbaar zijn met een verspaand product, doen anders vermoeden, Hoeka 

Platinaspack laat zich echter uitstekend verspuiten als ieder andere spack. Met een wormpomp is het mogelijk een 

kwalitatief vergelijkbaar eindresultaat te creeëren van een sierpleister door een unieke opbouw van een hoogwaardige, 

harde korrelstruktuur.

• Kalkvrij, dus geen allergische reactie op alkaliteit

• Een laag soortelijk gewicht van 1,3 kilo per liter!

• Superhoog rendement van circa 1,3 kilo per m2!

• In alle kleuren van onze World Colors kleurenwaaier leverbaar

• Goede verwerking zoals onze Hoeka Zilver- en Goudspack

Door het laag soortelijk gewicht biedt dit product ARBO technisch vergelijkbare voordelen in het dagelijks verbruik als 

onze Hoeka Goudspack. Door zijn unieke samenstelling is het mogelijk dit product door middel van ons World Colors 

kleurmengsysteem in nagenoeg iedere kleur te leveren. Dit kwalitatief hoogwaardig product is uitstekend geschikt voor 

toepassing op wanden in de utiliteits- en woningbouw.

Hoeka Platinaspack is standaard wit leverbaar in een draagzak met 17 kilo inhoud, alsmede leverbaar in 17 kilogram 

emmer ten behoeve van leveringen op kleur.
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Hoeka Dunpleister

Hoeka Dunpleister is het antwoord op de huidige 

trend, gladde wanden! Wanden worden steeds vaker 

glad afgewerkt om vervolgens te voorzien van een 

al of niet gekleurde muurverf of behang. Hoeka 

Dunpleister is uitstekend te verwerken op reeds vlak-

ke wanden om een dunne filmlaag aan te brengen met 

een maximale laagdikte van 1 mm. Grotere laagdikten 

zijn ook mogelijk in combinatie met stukadoorsgips.

• Goed te messen

• Hoge witheidsgraad

• Hard eindresultaat

• Volledig gesloten laag

Hoeka Dunpleister is standaard wit, verpakt in emmers 

met 25 kilo inhoud.
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Hoeka Dunspack 

Steeds meer verwerkers zijn enthousiast over het  

airless verspuiten van een dunpleister, welke het 

mogelijk maakt vlakke ondergronden machinaal 

behangklaar te maken. Hoeka Dunspack laat zich 

uitstekend verwerken tot een maximale laagdikte  

van 2 mm.

• Kalkvrij, dus geen allergische reactie op alkaliteit

• Een laag soortelijk gewicht van 1,2 kilo per liter!

• Goed te messen

• Korte droogtijd

• ARBO vriendelijk

Hoeka Dunspack is standaard wit, verpakt in onze 

unieke gesealde draagzak met handgreep, met  

17 kilo inhoud.
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Applicatie

Verspuitbaar met wormpomp • • • •

Verspuitbaar met plunjerpomp    •

Verspuitbaar met Mark X    •

Toepassingsgebied

Binnen • • • •

Plafond • • • •

Wand + + ++ ++

Fysieke eigenschappen

Witheidsgraad ++ ++ +++ +

Vullend vermogen + + ++ ++

Lange open tijd + ++ ++ +

Belastbaarheid ++ + +++ +

Lichtgewicht  • • •

Kleurmogelijkheden

Wit • • • •

Pastel tinten  • •

Donkere tinten   •

Arbo en Milieu

Reukarm • • • •

Weekmakervrij • • • •

Emissievrij • • • •

Oplosmiddelvrij • • • •

Voldoet volgens Arbo • • • •

COT 83.00 • • 
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"Een superspack voor een goede prijs!"

Tieme Groote, Heigro

"Een onverslaanbare kwaliteit die, nieuwe spuitpleisters van Hoeka!"

Piet Bobbeldijk, Spuitexpress van Zoolingen

"Werkt snel en prettig! Geen nevel, geen geur en mest perfect!"

Freek Versveld, Versveld Spuiters

"Efficientie verhoging door een lager verbruik en een reductie van de  

faalproductie door een goede vulling en bijzondere witheid van de meslaag.  

Hierdoor kun je normaal afkorrelen zonder dat hij gaat glimmen of blauw  

doorschijnt. We hoeven er niet achteraan, en de jongens staan met plezier  

te werken"

Gerjan Schelfer , Olminkhof Jannink



Een wereld van kleuren

Kleuren maken emoties los, bepalen de stemming, 

zetten de toon en zijn bovenal decoratief.

Kleuren staan ook ergens voor, hebben individualiteit en geven ruimte aan uw eigen ideeën.  

De kleuren van Relius bieden een inspirerend karakter met een mondaine itstraling. Ook onze 

Hoeka Goudspack en Hoeka Platinaspack zijn op kleur te maken met het Hoeka Worldcolors  

kleurmengsysteem. Hoeka Worldcolors is voor u bij elkaar gebracht in een drietal overzichtelijke 

waaiers met 1000 kleuren die gebaseerd zijn op het NCS kleursysteem. 
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Coatings Solutions
Ons vermogen om samen met onze klanten intelligente oplossingen te ontwikkelen zorgt voor de 

totstandkoming van een optimaal eindprodukt. Coatings Solutions: deze twee woorden benadruk-

ken de kerncompetitie van deze onderneming. De ondernemingen van de RELIUS-groep zijn 

onderdeel van BASF Coatings, een wereldwijd opererende onderneming in de verf- en lakindustrie. 

BASF Coatings ontwikkelt, produceert en distribueert een hoogwaardig assortiment van innova-

tieve auto-, auroreparatie- en industrielakken en bouwverven. Met RELIUS en SUVINIL bestaan in 

de regio's Europa en Zuid-Amerika sterke merken voor muurverven, lakken en afbouwproducten.

BASF
BASF Coatings is een divisie van BASF AG, hét leidende chemieconcern in de wereld. 

Met intelligente systeemoplossingen en hoogwaardige producten helpt BASF haar 

klanten om succesvoller te opereren. Het productengamma van BASF omvat 

chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten, beschermingsmid-

delen voor planten, evenals fijnchemie en reikt tot aardolie en aard-

gas. BASF vindt het noodzakelijk om in een gelijke mate en op een

verantwoordelijke manier aandacht te besteden aan economische, 

sociale en ecologische vraagstukken. Zij streven daarbij naar een 

duurzame ontwikkeling met het oog op een leefbare toekomst 

volgens het principe "Sustainable Development".
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Geyserstraat 3-9  

NL-5753 RP Deurne

Postbus 88 

NL-5750 AB Deurne

T +31 (0)493 352452

F +31 (0)493 310535

info@reliushoeka.nl

www.reliushoeka.nl


