
Hulpproducten maskeerpapier super

Breedte rol Oppervlakte
Artikel nr. in mm m² per rol
MASKPSUPER10 100 20
MASKPSUPER15 150 30
MASKPSUPER20 200 40
MASKPSUPER25 250 50
MASKPSUPER30 300 60
MASKPSUPER60 600 120

-Kw aliteit 'SUPER' Maskeerpapier.
-Te gebruiken voor poederlakken en moffellakken.
-Eén maskeerpapier voor het maskeren van grote oppervlaktes, bestand tegen 
oventemperaturen.
-In combinatie met de rew inder te gebruiken het papier w ordt in eigen huis op 
gew enste breedte gesneden (tot max 600 mm).
-Enorme kosten besparing, u gebruikt nog maar een fractie van de plakband.
-Ideaal voor 2 kleuren coaten, het papier geeft geen verkleuringen van de 
onderlaag.
-Met 2-zijdige siliconen beschermlaag, is hoger hittebestendig dan gew oon 
maskeerpapier, en kan ook door de voorbehandeling.
-Vooraf testen!! 

Hulpproducten laagdiktemeter

Artikel nr.
IMP0
IMP0R Met USB aansl.

-De dualscope IMPOR van Fischer.
-Simpele bediening, exacte meting vanuit iedere hoek.
-2 backlit LCD displays, dus afleesbaar van voren en van 
boven.
-Meting op Fe en NF tot 2mm laagdikte.
-OPTIE: draadloze verzending van de metingen naar een 
EXCEL spreadsheet (d.m.v. optionele ontvanger en 
softw are).                
-IMP0R ook voorzien van een USB aansluiting en kan 
rechtstreeks w orden aangesloten en uitgelezen op uw  PC 
(spec.softw are nodig).
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Hulpproducten tussenkurkjes

 Maten Verpakt
HangOn nr. Omschrijving in mm per
DKK 18184 Tussenkurk met schuim 18x18x4 6000
DKK 202010 Tussenkurk met schuim 20x20x10 4500
DKK 202014 Tussenkurk met schuim 20x20x14 3000
DKM18183 Tussenkurk met kleeflaag 18x18x3 15000/rol
DKM30303 Tussenkurk met kleeflaag 30x30x3 5000/rol
DKZ1818 Tussen kurk naturel 18x18x2 6000

-Een produkt om schade bij het opbergen of transporteren van 
gelakte producten te voorkomen.
-De kurkjes zijn van natuurkurk met aan de onderzijde een laagje 2 
mm zeer zacht schuim.
-Door licht op de bovenkant van het kurkje te drukken blijf t het 
plakken aan het oppervlak zonder dit te beschadigen (vacuum 
effect). 
-De kurkjes laten geen kleefresten na en zijn opnieuw  te 
gebruiken.
-We adviseren om ze op de te gebruiken laksoorten te testen, 
zeker bij langdurig gebruik.
-Ook leverbaar met een zw ak klevende lijmlaag, en naturel zonder 
schuim of lijmlaag.
-Het is mogelijk de kurk op maat te leveren in de diktes 1.6, 3.2, 
6.4, 9, 10, 12, 13, 15, 20 en 25 mm. Levertijd en prijs op aanvraag. 
-Voor grotere maten zie kurk sheet.

Hulpproducten 2K. Poedercoatvuller
Inhoud blik

Artikel nr. gram
rotil.el.spa blik 1950 g.
rotil.harder tube 50 g.

-Hoogw aardige elastische 2K plamuur op polyesterbasis met een hoog 
temperatuur bereik.
-Bevat metalic deeltjes met een goede electrostatische w erking bij 
poedercoaten (tot ca. 200 ˚C).                                                                         
-Slecht resultaat op verzinkte ondergrond, deze moet eerst w orden 
gegrond!
-Goede hechting op ijzer, staal, aluminium, hout, steen, en diverse 
kunststoffen.
-Plamuur w ordt met ca.1-4% harder goed gemixt. Verharden boven 4% 
VERMINDERT de hechting en VERTRAAGT het drogingsproces!!
-Verharder beneden 1% vertraagt de uitharding of de uitharding blijf t uit 
(m.n. bij lage temperaturen).
-Bij dikkere lagen zo mogelijk met 1-2% harder w erken.
-Gebruik altijd handschoenen ter bescherming.
-Schuurbaar na 15-20 min. afhankelijk van temperatuur en 
harderpercentage.
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Hulpproducten testplaten wit
 

 
HangOn nr. Afmeting
PPW45x80 45 x 80 mm
PPW55x100 55 x 100 mm
PPW55x110 55 x 110 mm
PPW100x175 100 x 175 mm
PPW100x220 100 x 220 mm
PPW105x150 105 x 150 mm

-Testplaten gemaakt van st37, aan een zijde 
w it en beschrijfbaar.
-Hoeken zijn afgerond.
-PPW45x80 w ordt geleverd met 2 gaten.
-Voordeliger dan de verenstaal plaatjes.

Hulpproducten lakdroogwagen
 

Artikel nr. Omschrijving
FV 300
FV 300A
FV 301 OPTIE extra tussenarm met 17 niet beklede buizen
FV 301A OPTIE extra tussenarm met 17 beklede buizen
FV 305 
FV 305A OPTIE losse stang bekleed

Hulpproducten wandsteun enkel ( min. 2 nodig voor rek)

Artikel nr. Omschrijving
FV 303
FV 303A 
FV 305 
FV 305A OPTIE losse stang bekleed

Lakdroogw agen met 34 st. niet beklede buizen Spuitwagen  -Flexibel, robuust en stabiel.
-Eenvoudig in en uit te schuiven.
-Stabiele stangen met uitschuifbare verzinkte 
binnenbuizen van 650-1150 mm.
-Dubbelzijdig te beladen (buis om en om).
-Snel uitw isselbare stangen.
-Lakafstotende kunststof beklede stangen (optie).
-Zw enkw ielen 125 mm.
-Uit te breiden met tussenrekken.

Technische gegegens:
-Hoogte: 1980 mm. - Diepte 870-1180 mm.
-Breedte 200-2000 mm.                                       
-Draagvermogen 400KG.
-Aantal etages: 17 stuks.
-Afstand tussen de stangen: 60mm.
-Breedte van het geheel: 200-2000mm.

Lakdroogw agen met 34 st. beklede buizen 

OPTIE losse stang niet bekleed

Best.uit rail 2 muursteunen en 9 stangen uitschuifbaar niet bekle Wandsteun f lexibel, robuust en stabiel.
Eenvoudig zelf te monteren.
9 stangen met uitschuifbare verzinkte 
binnenbuizen van 650-1150 mm.
Zw enkbaar, hierdoor plaatsbesparend.

Best.uit rail 2 muursteunen en 9 stangen uitschuifbaar bekleed.(
OPTIE losse stang niet bekleed
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Hulpproducten wandsteun enkel ( min. 2 nodig voor rek)

Artikel nr. Omschrijving
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Hulpproducten spuitdraaitafel 

Artikel nr. Omschrijving
FV 304 Draaitafel compleet Variabel instelbare lakdraaitafel.

Draaibaar met rechte draagarmen en verstelbare 
zw enkarmen.

Technische gegevens:
Hoogte: 1000-13000 mm. 
Breedte: max. 800 mm.
Lengte: max. 1850 mm.
Draagvermogen: 300 kg.

Best.uit rail 2 muursteunen en 9 stangen uitschuifbaar niet bekle Wandsteun f lexibel, robuust en stabiel.
Eenvoudig zelf te monteren.
9 stangen met uitschuifbare verzinkte 
binnenbuizen van 650-1150 mm.
Zw enkbaar, hierdoor plaatsbesparend.
Optie lakafstotende kunstof beklede stangen.

Technische gegevens:
Hoogte: 1700 mm.
Diepte: 690 mm.
Stanglengte: 650 mm.
Uitgeschoven: 1150 mm. 
Afstand tussen de stangen: 60 mm.
Draagvermogen: 400 kg.

Best.uit rail 2 muursteunen en 9 stangen uitschuifbaar bekleed.(
OPTIE losse stang niet bekleed
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Beschermkleding overalls  

 
Artikel nr. Omschrijving
CZ-72X -00 X  = maat Kat.1-Z2 monotex PP, maat 3-4-5
CZ-76X -00 X  = maat Kat.1-Z2 paint-tritex-plus, maat 2-3-4-5

Perfecte overalls voor meermalig gebruik.
Alle soorten zijn ademend, met capuchon, 
elastiek  en ritssluiting.
Artikel 725 (w it van kleur).
Artikel 765 (lichtgrijs van kleur) is tevens anti-
statisch, poederdicht en pluisvrij.

Beschermkleding stofmaskers  

 MAC Verpakt
Artikel nr. Omschrijving w aarde per
CZ-985-00 grofstof - 50
CZ-971-00 fijnstof P1, EN149-CE0194 10mg/m3> 20
CZ-941-00 fijnstof P2, EN149-CE0404 0,1-10mg/m3 15
CZ-972-00 fijnstof P2, EN149-CE,ventie 0,1-10mg/m3 10

Diverse stofmaskers bestand tegen grofstof danw el 
schadelijk f ijnstof.
Type f ijnstof P1 en P2 hebben een MAC-w aarde van 
0,1 tot 10 mg/m3. 

Beschermkleding kleefdoeken

 
Artikel nr. Omschrijving
stofdoek.gr kleefdoek b2 5050 groot
stofdoek.kl kleefdoek b2 17064 klein

-Voor het snel en eff iciënt reinigen van uw  poedercabine bij 
kleurw issel of het stofvrij maken van te lakken delen.
-Absoluut onschadelijke impregnering, gegarandeerd siliconen 
vrij.
-Het is een textielw eefsel gedrenkt in een bindmiddel op 
alkydharsbasis, dat zeer veel stof opneemt.
-Kleefdoek kl. is een enkel doek.
-Kleefdoek gr. is een dubbel doek met meerdere gegolfde lagen.
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