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 WOORD VOORAF

Voor u ligt onze splinternieuwe Non Paint 1 catalogus. In deze module leveren wij u een compleet overzicht van alle werk-
kledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmaterialen die wij in 
ons distributiecentrum in Temse op voorraad hebben. Dankzij onze logistieke service zijn deze producten binnen 24u voor u 
beschikbaar in één van onze 160 groothandelaars in de Benelux.

Met deze schat aan productinformatie kan u gegarandeerd de juiste, snelste, beste keuzes maken voor al uw schilder- & 
interieurwerken. Check zeker onze website, waar u al onze producten met bijhorende technische en veiligheidsfiches kan 
raadplegen. U vindt meteen ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro groothandel.

Wist je dat we intussen 6 catalogen in omloop hebben? Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman. Vind 
het juiste product, tegen de juiste prijs en met de beste service in deze modules:

• Copagro Non Paint 1 | uitgave februari 2022
 Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigings- 

materiaal 

• Copagro Tools 1 | uitgave september 2019
 Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,... 

• Copagro Paint | uitgave december 2019
 Verven, chemische vloeistoffen, …

• Copagro Tools 2 | uitgave maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers 

• Copagro Non Paint 2 | uitgave januari 2021
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen

• Copagro Deco | uitgave juni 2021
Vloer-, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer
Sales & Marketing Director

Natalie Van Havere
Webshopbeheerder
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BERMUDA’S

Bermuda
Stretch
Bermuda, geavanceerde snit met stretch in het kruis voor uitstekend werkcomfort 
voor iedere beweging. Stiksels in contrastkleur, reflecterende details en een verstel-
bare rugelastiek.

Heeft verschillende opbergzakken: 
• Smartphone-zak
• ID-kaarthouder
• Potlood- en meterzak
• Ritszak voor klein gereedschap
• 2 achterzakken
• Kleur: Wit
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

647/01/11/00/40 40

647/01/11/00/42 42

647/01/11/00/44 44

647/01/11/00/46 46

647/01/11/00/48 48

647/01/11/00/50 50

647/01/11/00/52 52

647/01/11/00/54 54

647/01/11/00/56 56

647/01/11/00/58 58

Nieuw model in Full Stretch: verwacht zomer ’22

Bermuda
Professioneel 2 .0
• Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
• Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
• Bestand tegen industriële was en huiswas
• Versterking aan de steekzakken, meterzak en riemlus in middenrug
• Kleur: Wit
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat BE Maat NL

COPRBE38 .42 38 42

COPRBE40 .44 40 44

COPRBE42 .46 42 46

COPRBE44 .48 44 48

COPRBE46 .50 46 50

COPRBE48 .52 48 52

COPRBE50 .54 50 54

COPRBE52 .56 52 56

COPRBE54 .58 54 58

COPRBE56 .60 56 60
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LANGE BROEKEN

Broek
Cordura Professioneel 2 .0
• Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
• 5 riemlussen
• 2 steekzakken
• Kniezakken
• Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
• Dubbel “comfort” meterzak
• 2 ruime achterzakken met klep
• Kleur: Wit / grijs
• Materiaal: Polyester / katoen
• Afwerking: Cordura

Art . Nr . Maat BE Maat NL

COPRBRCO38 .42 38 42

COPRBRCO40 .44 40 44

COPRBRCO42 .46 42 46

COPRBRCO44 .48 44 48

COPRBRCO46 .50 46 50

COPRBRCO48 .52 48 52

COPRBRCO50 .54 50 54

COPRBRCO52 .56 52 56

COPRBRCO54 .58 54 58

COPRBRCO56 .60 56 60

Broek
Professioneel 2 .0
• Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
• 5 riemlussen
• 2 steekzakken
• Kniezakken
• Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
• Dubbel “comfort” meterzak
• 2 ruime achterzakken met klep
• Kleur: Wit
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat BE Maat NL

COPRBR38 .42 38 42

COPRBR40 .44 40 44

COPRBR42 .46 42 46

COPRBR44 .48 44 48

COPRBR46 .50 46 50

COPRBR48 .52 48 52

COPRBR50 .54 50 54

COPRBR52 .56 52 56

COPRBR54 .58 54 58

COPRBR56 .60 56 60
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Schildersbroek
Basic
• Basic schildersbroek, 100% katoen
• Meterzak, 2 insteekzakken vooraan en achterzak
• Kleur: Wit
• Materiaal: Katoen

Art . Nr . Maat BE Maat NL

BABR38 .42 38 42

BABR40 .44 40 44

BABR46 .50 46 50

BABR48 .52 48 52

BABR50 .54 50 54

BABR52 .56 52 56

BABR56 .60 56 60

Tot einde voorraad.

Broek
Bi-color
Moderne werkbroek met hoog draagcomfort en ideale pasvorm, voorzien van knie-
zakken. Verstevigd door drievoudige gestikte naden aan de binnen- en buitenkant van 
het been ter hoogte van het kruis.

• Twee insteekzakken met contrastkleuren, 2 geholsterde achterzakken, klep en vel-
crosluiting

• Linkerdijzak voor werk- en schrijfmateriaal, hamer- of schaarlits
• Rechterdijzak in contrastkleur voor meter of borstel
• Smartphone-zakje met drukknopsluiting
• Sleutelhanger aan rechterzijde vooraan
• Zwarte kniezakken
• Velcro® links en rechts in de lenden voor de WOLF Line-bijhorigheden
• Kleur: Grijs/zwart
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

WBRG38 38

WBRG40 40

WBRG42 42

WBRG44 44

WBRG46 46

WBRG48 48

WBRG50 50

WBRG52 52

WBRG54 54
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Broek
Perfecto Full Stretch
• Nieuwe “Full Stretch” broek
• Smartphone zakje
• Nieuw design
• Jong nauw aansluitend model
• Reflecterende veiligheidstrips
• Dijzak met compartimenten
• Geholsterde achterzakken
• Stevige kniezakken
• Driedubbele versterkte naden

Art . Nr . Maat

262/02/11/00/40 40

262/02/11/00/42 42

262/02/11/00/44 44

262/02/11/00/46 46

262/02/11/00/48 48

262/02/11/00/50 50

262/02/11/00/52 52

262/02/11/00/54 54

262/02/11/00/56 56

262/02/11/00/58 58

Broek
Pro-paint Full Stretch
• Nieuwe “Full Stretch” broek
• 2 Loshangende verstevigde materiaalzakken vooraan
• Smartphone zakje
• Nieuw design
• Jong nauw aansluitend model
• Reflecterende veiligheidstrips
• Dijzak
• Geholsterde achterzakken
• Stevige kniezakken
• Driedubbele versterkte naden

Art . Nr . Maat

264/02/11/00/40 40

264/02/11/00/42 42

264/02/11/00/44 44

264/02/11/00/46 46

264/02/11/00/48 48

264/02/11/00/50 50

264/02/11/00/52 52

264/02/11/00/54 54
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Broek
Corda Full Stretch
• Nieuwe “Full Stretch” broek
• Smartphone zakje
• Nieuw design: Jong nauw aansluitend model
• Reflecterende veiligheidstrips
• Geholsterde achterzakken
• Stevige kniezakken
• Driedubbele versterkte naden

Art . Nr . Maat

263/02/11/00/40 40

263/02/11/00/42 42

263/02/11/00/44 44

263/02/11/00/46 46

263/02/11/00/48 48

263/02/11/00/50 50

263/02/11/00/52 52

263/02/11/00/54 54

Broek
Sahara Stretch
Werkbroek waarin fantastische pasvorm wordt gecombineerd met slijtvast comfort 
en geavanceerde functionaliteit. Moderne snit met stretch inzet bij het kruis voor uit-
zonderlijke bewegingsvrijheid.

• Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Versteviging aan de knieën (Cordatex)
• Drienaald stiksel
• Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Verstelbare lendenelastiek
• Regelbare lendenomtrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijp
• Kleur: Beige
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

278/01/44/0040 40

278/01/44/0042 42

278/01/44/0044 44

278/01/44/0046 46

278/01/44/0048 48

278/01/44/0050 50

278/01/44/0052 52



LANGE BROEKEN

9

Broek
Constructor Stretch grijs
Deze werkbroek heeft een goede pasvorm met een strak ontwerp en een flexibel 
werkcomfort. Voorzien van superieure Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en 
stretch inzet bij het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid.

• Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Versteviging aan de knieën (Cordatex), drienaald stiksel
• Verstelbare lendenelastiek, regelbare lendenomtrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen
• Kleur: Grijs
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

252/01/78/0040 40

252/01/78/0042 42

252/01/78/0044 44

252/01/78/0046 46

252/01/78/0048 48

252/01/78/0050 50

252/01/78/0052 52

252/01/78/0054 54

Broek
Constructor Stretch zwart
Deze werkbroek heeft een goede pasvorm met een strak ontwerp en een flexibel 
werkcomfort. Voorzien van superieure Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en 
stretch inzet bij het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid.

• Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Versteviging aan de knieën (Cordatex), drienaald stiksel
• Verstelbare lendenelastiek, regelbare lendenomtrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen
• Kleur: Zwart
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

252/01/79/0040 40

252/01/79/0042 42

252/01/79/0044 44

252/01/79/0046 46

252/01/79/0048 48

252/01/79/0050 50

252/01/79/0052 52
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Broek
Graffiti Stretch
Strakke design schildersbroek met opvallend patroon. Moderne snit met stretch inzet 
bij het kruis en aan de achterkant onder de tailleband voor uitzonderlijke bewegings-
vrijheid.

• Veiligheidszak met ritssluiting
• Twee ruime achterzakken met Cordura®-inzetten
• Drienaaldstiksel in contrastkleur
• Verstelbare rugelastiek
• Dijbeenzak met meerdere compartimenten, schuin mobiele zak en ruime zak
• Functionele duimstokzak
• Kleur: Patroon
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

247/01/11/40 40

247/01/11/42 42

247/01/11/44 44

247/01/11/46 46

247/01/11/48 48

247/01/11/50 50

247/01/11/52 52

247/01/11/54 54
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Sweater
• Verstevigde nekboord
• Versterkte schoudernaden
• Dubbel gestikte naden
• Elastische tailleboord
• Materiaal:  70% Katoen / 30% polyester
• Afwerking: Dubbel gestikte naden

Art . Nr . Maat Kleur

PSWGM M Grijs

PSWGL L Grijs

PSWGXL XL Grijs

PSWGXXL XXL Grijs

PSWWS S Wit

PSWWM M Wit

PSWWXL XL Wit

PSWWXXL XXL Wit

Tot einde voorraad.

Sweater ZIP Neck
• Verstevigde nekboord
• Versterkte schoudernaden
• Dubbel gestikte naden
• Geen tailleboord
• Lendensplit
• Materiaal: 70% Katoen / 30% polyester
• Afwerking: Dubbel gestikte naden

Art . Nr . Maat Kleur

PZNGM M Grijs

PZNGL L Grijs

PZNGXL XL Grijs

PZNGXXL XXL Grijs

PZNWS S Wit

PZNWM M Wit

PZNWL L Wit

PZNWXL XL Wit

PZNWXXL XXL Wit

Tot einde voorraad.
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Sweater
Ronde hals, 1 zak
• Comfortabele sweater met ronde hals en ruime kangoeroe-zak
• Ellebooglappen in contrastkleur
• Platstuk in de rug
• Kwalitatief geborduurd Copagro logo
• Aangename stof
• Kleur: Wit / grijs

Art . Nr . Maat

CORH1ZM M

CORH1ZL L

CORH1ZXL XL

CORH1ZXXL XXL

Sweater
Hoodie met rits
• Comfortabele hoodie met kap en ritssluiting
• Opgaande naden met zijzakken die sluiten door middel van 

een rits
• Schouderstukken
• Tweedelige mouw met contrastkleur
• Kwalitatief geborduurd Copagro logo
• Aangename stof
• Kleur: Wit / grijs

Art . Nr . Maat

COHOM M

COHOL L

COHOXL XL

COHOXXL XXL

Sweater
Ronde hals, 2 zijzakken
• Comfortabele sweater met ronde hals en 2 zijzakken
• Opgaande naden met zijzakken die sluiten door middel van 

een rits
• Schouderstukken
• Tweedelige mouw met contrastkleur
• Kwalitatief geborduurd Copagro logo
• Aangename stof
• Kleur: Wit / grijs

Art . Nr . Maat

CORH2ZM M

CORH2ZL L

CORH2ZXL XL

CORH2ZXXL XXL
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Sweater
Zip Neck Elite wit
• Moderne sweater met borstrits
• Reflecterende veiligheidstrips
• Hoge kraag “windbreker”
• Kleur: Wit met grijze accenten

Art . Nr . Maat

892/00/11/00/M M

892/00/11/00/L L

892/00/11/00/XL XL

Sweater
Elite wit
• Moderne sweater
• Reflecterende veiligheidstrips
• Hoge kraag “windbreker”
• Kleur: Wit met grijze accenten

Art . Nr . Maat

891/00/11/00/M M

891/00/11/00/L L

891/00/11/00/XL XL

Sweater
wit
• Gemaakt van zachte stof en zachte fleece aan de binnenkant voor een comfortabel 

en warm gevoel.
• Ronde hals en zachte voering
• Elastische band en mouwafsluiting
• Versterking ellebogen
• Kleur: Wit
• Materiaal: 60% katoen / 40% polyester

Art . Nr . Maat

WSWEATW S S

WSWEATW M M

WSWEATW L L

WSWEATW EL XL

WSWEATW EEL XXL
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T-shirt
grijs
• Een comfortabele, klassieke, 100% katoenen T-shirt
• Zeer goede kwaliteit, 190g
• Split in de lenden
• Versterkte hals en mouwen
• Mogelijkheid om bedrijfslogo te plaatsen
• Kleur: Grijs
• Materiaal: Katoen

Art . Nr . Maat

WTSG M M

WTSG L L

WTSG EL XL

WTSG EEL XXL

T-shirt
wit
• Een comfortabele, klassieke, 100% katoenen T-shirt
• Zeer goede kwaliteit, 190g
• Split in de lenden
• Versterkte hals en mouwen
• Mogelijkheid om bedrijfslogo te plaatsen
• Kleur: Wit
• Materiaal: Katoen

Art . Nr . Maat

WTSW M M

WTSW L L

WTSW EL XL

WTSW EEL XXL
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Jacket
Softshell Samoa
Stof in twee lagen softshell en rip ademende stof met voering van microfleece aan de 
binnenkant. De werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een beschermkap 
die zorgt voor extra windbescherming. Deze jas biedt uitstekende bescherming tegen 
slecht weer en biedt werkcomfort en duurzaamheid. 

• Voorzakken en armzak met contrasterende rits in fluo groen
• Regelbare polsbanden met velcro
• Capuchon met elastische trekkoordsluiting
• Kleur: Zwart

Art . Nr . Maat

802/05/78/00/S S

802/05/78/00/M M

802/05/78/00/L L

802/05/78/00/XL XL

Jacket
Softshell Samoa
Stof in twee lagen softshell en rip ademende stof met voering van microfleece aan de 
binnenkant. De werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een beschermkap 
die zorgt voor extra windbescherming. Deze jas biedt uitstekende bescherming tegen 
slecht weer en biedt werkcomfort en duurzaamheid.

• Voorzakken en armzak met contrasterende rits in fluo groen
• Regelbare polsbanden met velcro
• Capuchon met elastische trekkoordsluiting
• Kleur: Wit

Art . Nr . Maat

802/05/11/00/M M

802/05/11/00/L L

802/05/11/00/XL XL
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Jacket
Jersey grijs
Aangenaam warme en ademende jas. Elastisch materiaal met een perfect trendy ont-
werp. Ideaal om te dragen als een middenlaag. Zachte structuur aan de binnenkant 
voor aangenaam draagcomfort.

• Borstzak en twee zijzakken met elk een rits
• Lange rits met kinbescherming
• Kleur: Grijs
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

JERSEY M M

JERSEY L L

JERSEY XL XL

Jacket
Jersey donkergrijs
Aangenaam warme en ademende jas. Elastisch materiaal met een perfect trendy ont-
werp. Ideaal om te dragen als een middenlaag. Zachte structuur aan de binnenkant 
voor aangenaam draagcomfort.

• Borstzak en twee zijzakken met elk een rits
• Lange rits met kinbescherming
• Kleur: Donkergrijs
• Materiaal: Polyester / katoen

Art . Nr . Maat

793/00/78/00/M M

793/00/78/00/L L

793/00/78/00/XL XL

793/00/78/20/XXL XXL
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Vest zonder mouwen
• Twee gecompartimenteerde voorzakken met drukknopen
• Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
• Twee grote steekzakken vooraan
• Hamer- of schaarlits
• Reflecterende strips voor- en achteraan
• Kleur: Wit / grijs
• Materiaal: 65% polyester / 35% katoen

Art . Nr . Maat

317 .01 .11 .03 M

317 .01 .11 .04 L

317 .01 .11 .05 XL

Jacket
Hampton
• Modern jacket met verwarmende isolatie, houd je warm ook bij koud weer
• Ademende stof
• Kinbescherming bovenaan rits
• Lange ritssluiting, kap met trekkoord
• 2 steekzakken en borstzak met ritssluiting
• Getailleerde pasvorm

Art . Nr . Maat

893/07/79/03M M

893/07/79/04L L

893/07/79/05XL XL
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Werkschoenen
Crosstwist
• Lage veiligheidsschoen
• Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
• Ortho: DGUV 112-191
• Voering: BreathActive functionele voering
• Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rota-

tiepunt, EVA tussenzool en idCELL
• Schacht: Leder, microvezel en textile
• Metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
• Norm: S3 HRO SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903390 .39 39

903390 .40 40

903390 .41 41

903390 .42 42

903390 .43 43

903390 .44 44

903390 .45 45

903390 .46 46

Werkschoenen
Xelerate Knit
• Lage, sportieve veiligheidsschoen
• Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
• Ortho: DGUV 112-191
• Voering: BreathActive functionele voering
• Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rota-

tiepunt, EVA tussenzool en idCELL
• Schacht: naadloos en ademend SAFETY KNIT® textiel
• Metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
• Norm: S1P HRO SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

643070 .40 40

643070 .41 41

643070 .42 42

643070 .43 43

643070 .44 44

643070 .45 45

643070 .46 46

643070 .47 47
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Werkschoenen
Fuse Motion green 2 .0
• Lage, sportieve veiligheidsschoen
• Schacht uit Sandwich-Mesh met FUSE.TEC® elementen
• Unieke IMPULSE.FOAM® schokabsorptie systeem
• Soepele composiet tussenzool
• Slijt- en slipvaste loopzool
• Schacht: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
• ESD, metaalvrij, TPU overneus, snelsnoersysteem
• Norm: S1P ESD HRO SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903721 .40 40

903721 .41 41

903721 .42 42

903721 .43 43

903721 .44 44

903721 .45 45

903721 .46 46

Werkschoenen
Elevate knit green
• Lage, sportieve veiligheidsschoen
• Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
• Ortho: DGUV 112-191
• Voering: BreathActive functionele voering
• Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rota-

tiepunt, EVA tussenzool en idCELL
• Schacht: naadloos en ademend SAFETY KNIT® textiel
• ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
• Norm: S1P ESD HRO SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903459 .40 40

903459 .41 41

903459 .42 42

903459 .43 43

903459 .44 44

903459 .45 45

903459 .46 46
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Werkschoenen
Ultratrail grey
• Metaalvrije en uiterst veelzijdige lage, waterafstotende veiligheidsschoen voor bin-

nen- en buitenwerk
• Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
• Voering: Ademende functionele voering
• Voetbed: COMFIT®AIR voetbed
• Loopzool: XTS TRAIL, hittebestendig (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met een 

2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM® ‘anti-fatigue technology’ voor een maxi-
male demping, stabiliteit en comfort

• Schacht: Glas, volnerfleer met textiel inzetten
• ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
• Norm: S3 ESD HRO SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903693 .40 40

903693 .41 41

903693 .42 42

903693 .43 43

903693 .44 44

903693 .45 45

903693 .46 46

Werkschoenen
Delfin GTX
• Sportieve, comfortabele & waterdichte lage veiligheidsschoen met GORETEX® 

membraan
• Lichtgewicht composiet neus
• Metaalvrije antiperforatie tussenzool
• Antislip loopzool
• Schacht: Nubuck spitleder en textielgaas met hoge treksterkte/vasthoudendheid
• Metaalvrij, zool PU + nitril rubber
• Norm: S3 CI HI HRO WR SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903321 .40 40

903321 .41 41

903321 .42 42

903321 .43 43

903321 .44 44

903321 .45 45

903321 .46 46



LAAG MODEL

23

Werkschoenen
New Adriatic
• Lichte, soepele en goed zweetopnemende schoen met luchtgaten
• 100% metaalvrij
• Anti-perforatie zool- en teenbescherming
• Zachte schokabsorberende zool
• Anatomische binnenkant
• Norm: S1 P
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

NEWADRIATIC39 39

NEWADRIATIC40 40

NEWADRIATIC41 41

NEWADRIATIC42 42

NEWADRIATIC43 43

NEWADRIATIC44 44

NEWADRIATIC45 45

NEWADRIATIC46 46

NEWADRIATIC47 47

Werkschoenen
Aspen
• Sportieve, comfortabele safetysneaker
• Lichtgewicht en metaalvrije bescherming
• Beschermende neus in composiet
• Flexibele composiet antiperforatie tussenzool
• Schacht: Microfiber, waterafstotend en eenvoudig te reinigen
• Zacht gepolsterde enkelrand, dik gepolsterde en diep uitgesneden watertong voor 

maximale instap, perfecte pasvorm, stevige sluiting d.m.v. 2 x 6 veteroogjes
• Norm: S3 SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

903950 .40 40

903950 .41 41

903950 .42 42

903950 .43 43

903950 .44 44

903950 .45 45

903950 .46 46
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Werkschoenen
Runner
• Veiligheidsschoen met hoog draagcomfort
• Draaiknopsluiting
• 100% metaalvrij
• Tussenzool: Kevlar ‘zero perforation’
• Norm: S1 P
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

RUNNER42 42

RUNNER43 43

RUNNER44 44

RUNNER45 45

Werkschoenen
Roster
• Lage sneaker in nubuck leder
• Waterspatbestendig
• Kevlar anti-perforatie zool
• Zeer soepel
• Norm: S3 SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

ROSTER39 39

ROSTER40 40

ROSTER41 41

ROSTER42 42

ROSTER43 43

ROSTER44 44

ROSTER45 45

ROSTER46 46

ROSTER47 47
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Werkschoenen
Exagon
• TECHSHELL, een innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, wa-

terafstotend en ademend
• Een sportieve veiligheidsschoen met de looks van een running-schoen
• Zoolbreedte: 11 Mondo
• Tussenzool: Kevlar ‘zero-perforation’
• Beschermingskap: aluminium
• Norm: S3 SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

EXAGON41 41

EXAGON42 42

EXAGON43 43

EXAGON44 44

EXAGON45 45

Werkschoenen
Monti
• TECHSHELL, innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, wa-

terafstotend en ademend
• Een sportieve veiligheidsschoen met de looks van een running-schoen
• Zoolbreedte: 11 Mondo
• Tussenzool: Kevlar ‘zero-perforation’
• Beschermingskap: Aluminium
• Norm: S3 SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

MONTI40 40

MONTI41 41

MONTI42 42

MONTI43 43

MONTI44 44
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Werkschoenen
White
• Techshell, innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, wateraf-

stotend en ademend
• Zoolbreedte: 11 Mondo
• Tussenzool: Kevlar ‘zero-perforation’
• Beschermingskap: aluminium
• Norm: S3 SRC
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

WHITE40 40

WHITE41 41

WHITE42 42

WHITE43 43

WHITE44 44

Werkschoenen
Pentura Low
• Laag model zonder veters, met draaiknopsluiting
• Kevlar zoolbescherming
• Antislipzool
• Polyester cap teenbescherming
• Hoog comfort door ademende binnenafwerking
• Norm: S1 P
• Model: Laag

Art . Nr . Schoenmaat

PENTURALOW40 40

PENTURALOW41 41

PENTURALOW42 42

PENTURALOW43 43

PENTURALOW44 44

PENTURALOW45 45
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Werkschoenen
Pentura High
• Hoog model met veters
• Kevlar zoolbescherming
• Antislipzool
• Polyester cap teenbescherming
• Hoog comfort door ademende binnenafwerking
• Norm: S1 P
• Model: Hoog

Art . Nr . Schoenmaat

PENTURAHIGH40 40

PENTURAHIGH41 41

PENTURAHIGH42 42

PENTURAHIGH43 43

PENTURAHIGH44 44

PENTURAHIGH45 45

PENTURAHIGH46 46

Werkschoenen
Conference
• Hoog sneaker model in bruin nubucq leder
• Waterafstotend
• Zool: PU 15, anatomisch, antistatisch, goede schokbestendigheid
• Zoolbreedte: 11 Mondo
• Tussenzool: Kevlar ‘zero-perforation’
• Beschermingskap: aluminium
• Norm: S3
• Model: Hoog

Art . Nr . Schoenmaat

CONFERENCE39 39

CONFERENCE40 40

CONFERENCE41 41

CONFERENCE42 42

CONFERENCE43 43

CONFERENCE44 44

CONFERENCE45 45

CONFERENCE46 46

CONFERENCE47 47
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Werkschoenen
Spider high
• Hoog, sportief model met reflecterende accenten
• Soepel en licht, metaalvrij
• Kevlar anti-perforatie zool
• Norm: S1 P
• Model: Hoog

Art . Nr . Schoenmaat

SPIDERHIGH39 39

SPIDERHIGH40 40

SPIDERHIGH41 41

SPIDERHIGH42 42

SPIDERHIGH43 43

SPIDERHIGH44 44

SPIDERHIGH45 45

SPIDERHIGH46 46
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Broeksriem
• Elastische broeksriem
• Materiaal: stretch katoen

Art . Nr . Kleur Maat

156/11/115 Wit 115 cm

156/11/125 Wit 125 cm

Werksokken
• Supercomfortable, naadloze werksokken
• Coolmax-katoen, verstevigde hiel en dubbele zool
• Verlengde elastiek om afspannen van het onderbeen te vermijden
• Materiaal: Katoen

Art . Nr . Maat Kleur

WSOKPW39 .42 39-42 Wit

WSOKPW43 .46 43-46 Wit

WSOKPG39 .42 39-42 Grijs

WSOKPG43 .46 43-46 Grijs

WSOKPZ39 .42 39-42 Zwart

WSOKPZ43 .46 43-46 Zwart

Werksokken
Florida
• Comfortabele sponszool; met teen- en hielversterking
• Coolmax® : doeltreffende vochtafvoer die de voeten droog houdt
• Perfecte pasvorm met comfortabele, zachte en stevige boord
• Vlakke naden
• Wassen op 40°
• Materiaal: 52% Coolmax / 40% Polyamide / 8% Lycra

Art . Nr . Schoenmaat

901668 37-39 37-39

901668 40-42 40-42

901668 43-45 43-45

901668 46-48 46-48
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BROEKSRIEMEN | KNIESTUKKEN

Kniestukken
Kniestukken
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Kniestukken
• Lichtgewicht en slijtvaste kniebeschermers
• Ergonomisch ontworpen
• Ontworpen om te passen in de werkbroek van WOLF Line®
• Gecertificeerd volgens EN14404: 2010
• Getest op penetratie niveau 1

Art . Nr . Kleur

WKNIE Zwart

Kniestukken
• Kniestukken geschikt voor professionele broeken van Copagro

Art . Nr . Kleur

COPKNST Zwart

Broeksriem
• Canvas broeksriem
• Makkelijk herstelbaar
• Maat: 115 cm

Art . Nr . Kleur

COPRIEMW Wit

COPRIEMZ Zwart
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Veiligheidsbril
SF400CC1
3M™ SecureFit™ 400 veiligheidsbrillen zijn onze wraparound veiligheidsbrillen met 
een heldere, sterke, krasbestendige polycarbonaatlens. De brilveren hebben zachte 
uiteinden over de oren en de zachte instelbare neuskussentjes zorgen voor een com-
fortabele pasvorm. Het lichtgewicht ontwerp weegt slechts 19 g en heeft opvallende 
neongroene brilveren zodat de bril een echte blikvanger is.

• Zeer comfortabel - brilveren met zachte uiteinden boven de oren
• Zachte, instelbare neuskussentjes voor een persoonlijke pasvorm en comfort
• Sterke polycarbonaatlens voor slagvastheid, krasbestendige lenzen
• Wraparound ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegglijden
• Lichtgewicht ontwerp en in uniseks stijl
• Bescherm de ogen met 99,9% UV-stralingsweerstand
• Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers
• Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 

1 FT)

Art . Nr . Lenscoating Lenskleur Montuurmateriaal

SF400CC1 Krasbestendig Transparant Polycarbonaat

Veiligheidsbril
4700C1
3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

• De 4700C1 heeft een anticondenslaag voor goed zicht en directe ventilatie voor 
doorlopend koelen en comfort.

• Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 
1 B)

• Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art . Nr . Lenscoating Lenskleur Lensmateriaal

4700C1 Geen Transparant Polycarbonaat

Veiligheidsbril
VISCC1
3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

• De VISCC1 heeft een lichtgewicht ontwerp en weegt slechts 39 g. Deze bril heeft 
een geïntegreerd wenkbrauw- en zijscherm voor maximale bescherming en is com-
fortabel over de meeste brillen op scherpte te dragen.

• Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 
1 B)

• Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art . Nr . Lenscoating Lenskleur Lensmateriaal

VISCC1 Geen Transparant Polycarbonaat
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Veiligheidsbril
2890
3M™ Veiligheidsbrillen voor machinaal gereedschap 2890S zijn onze heldere, wra-
paround veiligheidsbrillen die spatbestendig en slagvast zijn en zijn voorzien van een 
krasbestendige en anticondenslaag voor goede zichtbaarheid tijdens verfspuiten en 
vlakschuren.

• Voorkom dat verf, vloeistoffen en rondvliegend vuil tijdens het verven en gebruik 
van doe-het-zelf-gereedschap in de ogen komt met 3M™ Veiligheidsbrillen voor 
machinaal gereedschap 2890S.

• Onze transparante, wraparound, transparante veiligheidsbrillen bieden een breed 
gezichtsveld, hebben sterke krasbestendige lenzen met een anticondenslaag voor 
goede zichtbaarheid en betrouwbare slagvastheid.

• Deze brillen zijn ontworpen om ogen te beschermen met 99,9% UV-stralingsweer-
stand en zijn compatibel met 3M’s assortiment voor gehoorbescherming en mas-
kers.

• Een verpakking bevat één veiligheidsbril, die is getest en goedgekeurd volgens Eu-
ropese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 FT).

Art . Nr . Lenscoating Montuurmateriaal

2890C1 Krasbestendig en anticondens Kunststof

Veiligheidsbril
VIRCC1
3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

• De VIRCC1 heeft een modern lichtgewicht ontwerp en weegt slechts 26 g.
• Alle brillen zijn getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-marke-

ring (EN 166:2001 1 B)
• Alle brillen zijn compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art . Nr . Lenscoating Lenskleur Lensmateriaal

VIRCC1 Krasbestendig Transparant Polycarbonaat

Maskerbril
GALERAS CLEAR
Polycarbonaatmasker. Indirecte ventilatie. Soepele PVC en nylon montuur. Panora-
misch scherm met anti-reflex effect. Passend over een normale correctiebril en com-
bineerbaar met een wegwerp stofmasker. Ruime elastische band.

• Montuur : PVC
• EN166: 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM

Art . Nr . Kleur Materiaal

GALERVI grijs polycarbonaat
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Veiligheidsbril
PACAYA CLEAR
Polycarbonaatbril uit één stuk met afneembare stofdichting. Geïntegreerde polycar-
bonaat neusbrug. Te regelen nylon veren voor een perfecte aansluiting aan het aange-
zicht. Laterale bescherming.

• Montuur : nylon
• Lenzen : polycarbonaat
• Gewicht: 36 g
• EN166: 1 FT
• EN170: UV 2C-1.2

Art . Nr . Kleur Materiaal

PACAYBLIN kleurloos polycarbonaat

Veiligheidsbril
KILIMANDJARO CLEAR
Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming.

• Gewicht 32 g
• EN166: 1 FT
• EN170: UV 2C-1.2

Art . Nr . Kleur Materiaal

KILIMGRIN kleurloos polycarbonaat

Veiligheidsbril
KILIMANDJARO CLEAR AB
Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming. Begla-
zing: polycarbonaat met antidampbehandeling.

• Gewicht 32 g
• EN166: 1 FT
• EN170: UV 2C-1.2

Art . Nr . Kleur Materiaal

KILIMGRINAB kleurloos polycarbonaat
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Oordoppen 1100
3M™ Oordoppen 1100 met opbergdoos zijn onze oordoppen van polyurethaan traag-
schuim met spits ontwerp. Ze zijn wegwerpbaar, zeer licht met een gewicht van 
13 g en verlagen het geluidsniveau met maximaal 37 dB. Gemakkelijk te gebruiken en 
passend te maken; het spitse ontwerp past in de meeste gehoorgangen

• De hele dag comfortabel – zacht, hypoallergeen traagschuim
• Een glad vuilbestendig oppervlak zorgt voor een betere hygiëne, duurzaamheid en 

comfort
• Beschermingsniveau: De oordoppen verminderen de blootstelling aan lawaai met 

maximaal 37 dB en kunnen worden gebruikt bij geluidsniveaus van 95-110 dB, waar-
door ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen.

• Compatibel met brillen en maskers van 3M
• Oordopmateriaal: Polyurethaan
• Oordopvorm: Taps
• Oordopmaat: Eén maat past meestal
• Inbrengwijze: Kneedbaar

Art . Nr . Kleur Demping Verpakking

1100C4 oranje 37 dB 4 paar

1100C30 oranje 37 dB 30 paar

Gehoorkap
INTERLAGOS
Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele 
beugel uit POM, regelbaar in de hoogte, zacht en geventileerd voor een nog beter com-
fort.

• Oorschelp: ABS
• Oordopje: Schuimrubber 
• Band: POM
• EN352-1: SNR 30 dB

Art . Nr . Kleur Demping Materiaal

INTERGR grijs SNR 30 dB ABS



VEILIGHEIDSHELMEN

38

Veiligheidshelm
QUARTZ UP IV
Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. 
Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweet-
band. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 
63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Uit polypropyleen.

Art . Nr . Kleur Materiaal Uitvoering

QUARUP4BC wit polypropyleen verstelbaar

Veiligheidshelm
QUARTZ UP III
Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide 
binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Inno-
verend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posi-
ties mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 
1500 VCC. Uit polypropyleen.

• EN397: MM 440 VAC

Art . Nr . Kleur Materiaal Uitvoering

QUARUP3BC wit polypropyleen verstelbaar

Veiligheidshelm ABS
BASEBALL DIAMOND V
ABS veiligheidshelmen. Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichts-
veld. Getest met scherm vooraan of achteraan. Polyamide binnenschelp met 3 textiel-
banden en 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Sluitsysteem draaiknop type 
ROTOR. Aanpasbare hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) 
voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Prestatie -30°C 
en norm EN397:2012 van kracht vanaf productiepartij 03/2016.

• EN397: MM LD
• EN50365: KLASSE 0

Art . Nr . Kleur Materiaal Uitvoering

DIAM5JAPL geel ABS verstelbaar
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Herbruikbaar volgelaatsmasker
6000
• Grote lens voor een breed gezichtsveld
• Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
• Siliconen gezichtsafdichting voor meer draagcomfort en duurzaamheid
• Bevestiging met vier banden, eenvoudig op- en af te zetten
• 3M™ Cool Flow™ Ventiel voor gemakkelijker ademhalen en minder ophoping van 

warmte en vocht
• Zacht, hypoallergeen gelaatsmasker van elastomeer
• Hoofdharnastype: 4-punts gordel
• Verbindingstype: Bajonet

Art . Nr . Maskermaat

6800S Middelgroot

6900S Large

Herbruikbaar volgelaatsmasker
4251 & 4255
Onderhoudsvrij stofmasker voor verfspuiten, schilderen met kwast of roller en machi-
naal of handmatig schuren.

• Makkelijker ademen en minder weerstand dankzij dubbele inademventielen en gro-
te meerlaagse koolstoffilters in vergelijking met maskers met enkelvoudige filters.

• Comfortabel ademen dankzij het uitademventiel met lage weerstand.
• Getest en goedgekeurd volgens Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 

405:2001 + A1:2009).
• Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming
• Materiaal gelaatsmasker: thermoplastisch elastomeer
• Vervangingsfilter inbegrepen: nee

Art . Nr . Bescherming

4251PRO1 A1 P2

4255PRO1 A2 P3

Herbruikbaar halfgelaatsmasker
M6200 JUPITER
Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit thermoplastisch elasto-
meer (TPE) - filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge densiteit (HDPE) - be-
schermcarter voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. Voorzien voor 
2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking. TPE 
halfgelaatsmasker. Elastische bandjes.

Art . Nr . Kleur

M6200BL zwart
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Herbruikbaar halfgelaatsmasker
6002PRO
Herbruikbaar stofmasker voor verfspuiten, schilderen met kwast of roller, en machi-
naal of handmatig schuren.

• A2-bescherming tegen organische gassen en dampen zoals op oplosmiddelen geba-
seerde verf, lijm en reinigingsmiddelen.

• Het 6002PRO masker biedt P3 bescherming tegen hoge niveaus van fijnstof en olie 
of water bevattende nevels.

• Het masker is herbruikbaar en heeft uitwisselbare deeltjesfilters, gas- en damppa-
tronen of gecombineerde patronen.

• Het masker is beter ademend en heeft minder weerstand dankzij dubbele inadem-
ventielen en grote filters in vergelijking met maskers met enkelvoudige filters.

• Het masker is voordelig, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig in gebruik en licht-
gewicht.

• Dankzij de bajonetbevestiging zijn filters gemakkelijk te wisselen.
• Niet te gebruiken voor lakken op isocyanaatbasis.

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel

6002PRO A2 P3 met ventiel

Herbruikbaar halfgelaatsmasker
Quick Latch (QL)
• Halfgelaatsmasker met Quick Latch (QL) snelsluitmechanisme . Makkelijk opzetten 

en afnemen bij het in- en uitlopen van verontreinigde zones . Veiligheidshelm of 
vizier hoeft niet afgezet te worden bij het opzetten en afnemen van het masker .

• Silicone gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige 
afdichting.

• Langere levensduur door veerkrachtig siliconenmateriaal
• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
• Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas-, 

damp- en stoffilters
• Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen voor optimale pasvorm en 

comfort
• Met Cool Flow™ uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en vocht. 

(Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling)
• Eenvoudige reiniging en onderhoud door minder onderdelen en spleten
• Kleur: blauwgroen

• Norm: EN140: 1998

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel

6502QL A2 P3 met ventiel
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Fijnstofmasker zonder ventiel FFP1
9310+
Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij hand-
matig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is 
ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. 
Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. 
De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde 
neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm 
te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 
3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van 
brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. 
Het 9310PRO20 stofmasker beschermt op FFP1 niveau, tegen lage niveaus van on-
schadelijk fijnstof en nevel op olie- of waterbasis. Dit type masker is te gebruiken bij 
handmatig schuren. De 3M™ Aura™ Stofmaskers voldoen aan Europese standaards 
- CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

9310PRO20 FFP1 zonder ventiel 20 st

Fijnstofmasker zonder ventiel FFP2
9320D+
Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig 
of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwik-
keld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoog-
waardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstel-
bare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel 
helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, 
maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescher-
ming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen ver-
der te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Het 9320D+ Aura™ 
Stofmasker is geschikt voor handmatig en machinaal schuren, FFP2-geclassificeerd en 
verkrijgbaar in een verpakking van 3 of 5 stuks. De 3M™ Aura™ Stofmaskers voldoen 
aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

9320C3 FFP2 zonder ventiel 3 st

9320PRO5 FFP2 zonder ventiel 5 st
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Fijnstofmasker met ventiel FFP2
9322+
Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij hand-
matig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is 
ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. 
Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. 
De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde 
neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm 
te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 
3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van 
brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. 
Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uit-
ademventiel uitgeademde lucht verwijdert. Het 9322+ Stofmasker is geschikt voor 
ademhalingsbescherming tijdens boren, zagen, handmatig schuren of schuren met 
een vlakschuurmachine. Het geventileerde stofmasker helpt bescherming op FFP2 ni-
veau te bieden tegen middelhoge niveaus van fijnstof en nevel op olie- of waterbasis 
zoals die gewoonlijk voorkomen bij werken met cement, hout en staal. De stofmaskers 
voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009)

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

9322PRO10 FFP2 met ventiel 10 st

9322C2N FFP2 met ventiel 2 st

Fijnstofmasker met ventiel FFP1
9312+
Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij hand-
matig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is 
ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. 
Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. 
De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde 
neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm 
te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 
3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van 
brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. 
Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uit-
ademventiel uitgeademde lucht verwijdert. De stofmaskers voldoen aan Europese 
standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

9312PRO10 FFP1 met ventiel 10 st
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Fijnstofmasker met ventiel FFP3
9332+
Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij hand-
matig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is 
ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. 
Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. 
De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde 
neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm 
te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 
3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van 
brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. 
Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uit-
ademventiel uitgeademde lucht verwijdert. Het 9332+ Stofmasker is geschikt voor 
isolatiemateriaal en hardhout voor ademhalingsbescherming bij het repareren van 
wanden, plafons, vloeren en muur- of dakisolatie. Het geventileerde stofmasker helpt 
bescherming op FFP3 niveau te bieden tegen hoge niveaus van fijnstof en nevel op 
olie- of waterbasis zoals die gewoonlijk voorkomen bij werken met hardhout, isola-
tiematerialen, schimmel en lood. De stofmaskers voldoen aan Europese standaards 
- CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

9332PRO10 FFP3 met ventiel 10 st

9332C2N FFP3 met ventiel 2 st

Fijnstofmasker zonder ventiel FFP1
8710
Gebruik het 3M™ Stofmasker voor een comfortabele bescherming tijdens handmatig 
schuren en bij reparatie- en decoratiewerkzaamheden binnenshuis. Het stofmasker 
is ontworpen om bescherming op FFP1 niveau te bieden tegen een laag niveau van 
ongevaarlijk stof en nevel op olie- of waterbasis zoals die gewoonlijk voorkomen bij 
eenvoudige activiteiten zoals handmatig schuren. 

• Traditioneel gemakkelijk te gebruiken ontwerp
• De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen over de neus en de wan-

gen.
• Duurzame, vormvaste binnenschaal en bolle vorm
• FFP1 (Filtering Face Piece - Klasse 1) biedt bescherming tegen een laag niveau van 

ongevaarlijk stof en olie of water bevattende nevel zoals die gewoonlijk voorkomen 
bij handmatig schuren en eenvoudige DHZ-activiteiten.

• Hoofdbanden houden het stofmasker veilig op zijn plaats, zorgt voor een goede, 
comfortabele afdichting, met kleurcode voor aanduiding van het prestatieniveau - 
geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2014.

• Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 
FFP1 NR D)

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

8710PRO20 FFP1 zonder ventiel 20 st

8710C3 FFP1 zonder ventiel 3 st
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Fijnstofmasker met ventiel FFP2
8822
• Traditioneel gemakkelijk te gebruiken ontwerp
• Het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel vermindert warmteopbouw in het masker, 

wat zorgt voor een koeler en comfortabeler gebruik
• De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen over de neus en de wan-

gen
• Hoofdbanden houden het stofmasker veilig op zijn plaats, zorgt voor een goede, 

comfortabele afdichting, met kleurcode voor aanduiding van het prestatieniveau - 
blauw: FFP2 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2010

• Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 
FFP2 R D)

• Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde deeltjes in concentraties 
tot 20x de grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW)

• Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

8822PRO10 FFP2 met ventiel 10 st

8822C3 FFP2 met ventiel 3 st

Fijnstofmasker met ventiel FFP2
8825PT
Het 3M™ Stofmasker voor handmatig en machinaal schuren 8825+ is ons geventi-
leerde gelaatsmasker met filter dat is voorzien van kleurgecodeerde hoofdbanden en 
het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel voor comfortabel dragen. Het is FFP2-geclassifi-
ceerd en verkrijgbaar in een verpakking van 5 stuks.

• Ontworpen om zich gemakkelijk aan te passen aan de meeste gezichtsvormen en 
-maten, met een robuuste, vormvaste schaal

• Beter ademend, hoogwaardig filtermateriaal voor gemakkelijk ademen
• De zachte gelaatsafdichting zorgt voor een veilige afdichting en een beter comfort, 

en kan schoongemaakt worden voor een betere hygiëne
• Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 

FFP2 R D)
• Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde deeltjes in concentraties 

tot 10x de grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW)
• Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming

Art . Nr . Bescherming Uitademventiel Verpakking

8825PT FFP2 met ventiel 5 st
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Wegwerp stofmaskers FFP2
M1200V
Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Re-
gelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge 
prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. FFP2 NR D Mas-
ker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek.

Art . Nr . Bescherming Kleur Verpakking

M1200VC FFP2 wit 10 st

Wegwerp stofmaskers FFP3
M1300V
Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Bre-
de en regelbare elastieken. Neusclip. Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het 
masker. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere 
levensduur. FFP3 NR D Masker: ongeweven kunstvezel. Brede instelbare draagband.

Art . Nr . Bescherming Kleur Verpakking

M1300VC FFP3 wit 5 st

Stofmasker FFP3
M2 FP3V - blister
Set met 2 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvor-
mig. Regelbare clip op de neus. Versterking met EVA aan de boord voor extra comfort 
ter hoogte van de neusklip. Uitademventiel met hoge prestaties. FFP3 NR D. Uit onge-
weven kunstvezel. Draagband: rubber.

Art . Nr . Bescherming Kleur Verpakking

M2FP3V FFP3 wit 2 st
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Stofmaskers FFP3
M1304V
Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Masker samenge-
steld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Re-
gelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge 
prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. 
Masker: ongeweven kunstvezel.

Art . Nr . Bescherming Kleur Verpakking

M1304VC FFP3 wit 10 st

Stofmaskers FFP2
M1204V
Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Masker samenge-
steld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Re-
gelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge 
prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. 
FFP2 NR D. Masker: ongeweven kunstvezel.

Art . Nr . Bescherming Kleur Verpakking

M1204V FFP2 wit 10 st

Medisch mondmasker
HM11001U
Genormeerd medical masker EN14683 type II.

Art . Nr . EN14683 Kleur Verpakking

H11001U type II blauw 50 st
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Set van 2 voorfilters
M6000E PREP3
Set van 2 voorfilters FFP3 en 2 adapters voor halfgelaatsmasker M6000 JUPITER 
reeks. Te gebruiken met filters M6000E. Uit ongeweven kunstvezels.

Art . Nr . Bescherming

M6000EPREP3R FFP3

Stoffilters
2125 & 2135
• Geschikt voor 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers
• Typische industriële toepassingen voor filters zijn de papiersector en de brouwer-

ijsector
• Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklikt
• Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000
• Stoffilter 2135 beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
• Lichtgewicht met een lage ademweerstand
• Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast 

zit
• Kleur: wit

Art . Nr . Bescherming

2135 P3

2125 P2

Set van 2 filterpatronen
M6000E ABEK1
Set van 2 filterpatronen A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker M6200-JUPITER of 
M6400-JUPITER. Met actieve koolstof.

Art . Nr . Bescherming

M6000ABEK1 ABEK
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Stoffilters
5925 & 5935

• Geschikt voor halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3M™ 6000 en 3M™ 7000 
Serie, alsook voor alle 3M™ halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbeves-
tigingssysteem

• Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklikt
• Typische industriële toepassingen voor filters zijn: farmacie, poederchemicaliën, de 

bouw, steenhouwerij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbe-
werking en voedselindustrie

• Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art . Nr . Bescherming

5925PRO10 P2

5935PRO2 P3

Filterkap
501
Voorfilterhouder om filters 5911, 5925 en 5935 op hun plaats te houden aan de voor-
kant van het masker.

• Voor gebruik met de 3M™ 5000 Serie filters voor speciale bescherming voor de 
gas- en dampfilters

• Voor gebruik met 3M™ 5000 Series filters om deeltjesbescherming toe te voegen 
aan gas- en dampfilters

• Eenvoudig over het filter op zijn plek te klikken

Art . Nr .

501

Gas- en dampfilters
6000
Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen. Geschikt voor de 
3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie. Dankzij de bajonetbeves-
tiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklikt

• 6051: filter type A1
• 6059PRO1: tegen organische dampen, ABEK1 voor 6000- en 6500-serie
• 6055PRO4: tegen organische dampen, A2 voor 6000- en 6500-serie
• 6002CR: Filters voor stofmaskers voor verfspuiten, A2P2, voor 6000- en 6500-serie

Art . Nr . Patroon- of filtertype

6051 A1

6055PRO4 A2

6059PRO1 ABEK1

6002CRN A2P2
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Vinyl wegwerphandschoenen
VENITACTYL V1371
Gepoederde vinyl. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 2,5. Doos met 100 wegwerp-
handschoenen. 100% vinyl (PVC).

• Kleur: transparant

Art . Nr . Handschoenmaat

V1371 .75 7/8

V1371 .85 8/9

V1371 .95 9/10

Latex wegwerphandschoenen
VENITACTYL V1310
Gepoederde latex. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 wegwerp-
handschoenen. 100% natuurlatex.

• Kleur: naturel

Art . Nr . Handschoenmaat

VENITACTYL1310 8/9

Nitril wegwerphandschoenen
VENITACTYL V1400B100
Ongepoederde nitril. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 weg-
werphandschoenen. 100% nitril.

• Kleur: blauw

Art . Nr . Handschoenmaat

V1400B10075 7/8

V1400B10085 8/9

V1400B10095 9/10



HANDSCHOENEN

50

Polyester handschoenen
VE702P
100 % polyester. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Coating: 100% pol-
yurethaan. Jauge 13.

• EN388: 3, 1, 2, 1, X
• Kleur: wit

Art . Nr . Handschoenmaat

VE702P .8 8

VE702P .9 9

VE702P .10 10

VE702P .11 11

Polyamide handschoenen
VE702
100 % polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13. 
Coating : 100% polyurethaan.

• EN388: 3, 1, 2, 1, X
• Kleur: wit

Art . Nr . Handschoenmaat

VE702 .7 7

VE702 .8 8

VE702 .9 9

VE702 .10 10

Polyamide handschoenen
VE702GR
100 % polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13. 
Coating : 100% polyurethaan.

• EN388: 3, 1, 2, 1, X
• Kleur: grijs

Art . Nr . Handschoenmaat

VE702GR08 8

VE702GR09 9

VE702GR10 10
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Volnerf geitenlederen 
handschoenen
CT402
Palm volnerf geitenleder. Rug keperkatoen. Amerikaanse coupe. Leder: Geitenleer, 
dikte: 0,70 - 0,90 mm. Rug: 100% gebreide katoenstof.

• EN388: 2, 1, 1, 1, X
• Kleur: naturel / blauw

Art . Nr . Handschoenmaat

CT402BL8 8

CT402BL9 9

CT402BL10 10

CT402BL11 11

Neopreen handschoenen
TOUTRAVO VE509
Katoen gevlokt neopreen. Lengte: 30 cm. Dikte: 0,75 mm. 100% zwart gekleurd neo-
preen. 100% gevlokt katoen.

• EN388: 3, 1, 1, 0
• EN374-3: ABIJ
• Kleur: zwart

Art . Nr . Handschoenmaat

VE509NO8 8/9

VE509NO9 9/10

Nitril handschoenen
NITREX VE802
Katoen gevlokt nitril. Lengte: 33 cm. Dikte: 0,38 mm. Drager: 100% nitril.  
Voering: 100% katoen.

• EN388: 4, 1, 0, 1, X
• EN374-3: AJKL
• Kleur: groen

Art . Nr . Handschoenmaat

VE802VE95 9/10

VE802VE10 10/11
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Latex foam handschoenen 
high visibility
APOLLON VV733
100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jauge 13.  
Coating : natuurlatex.

• EN388: 2, 1, 3, 1, X
• Kleur: zwart / geel

Art . Nr . Handschoenmaat

VV73309 9

VV73310 10

Latex foam handschoenen 
high visibility
APOLLON VV733
100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jauge 13. 
Coating : natuurlatex.

• EN388: 2, 1, 3, 1, X
• Kleur: zwart / oranje

Art . Nr . Handschoenmaat

VV733OR09 9

VV733OR10 10

Polyamide handschoenen
SAFE & STRONG VV811
Safe & Strong, handschoen met PU coating zonder solventen, jauge 15, fijngevoel.

• EN388: 3, 1, 3, 1, X
• Kleur: marineblauw/grijs

Art . Nr . Handschoenmaat

VV811GR08 8

VV811GR09 9

VV811GR10 10

VV811GR11 11
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Beschermende overall met kap
DT117
Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 5000 non woven microporeuze ge-
lamineerde vezel. Ritssluiting onder overslag (opening bovenaan of onderaan). 
Aansluitelastiek in de taille en aan de enkels. Ribboord polsen. Antistatisch. Lucht-
dichte stukverpakking. Ongeweven Deltatek® 5000 microporeus gelamineerd 
63 g/m².

• EN13034: Type 6-B
• EN1073-2: Klasse 1
• EN13982-1: Type 5-B
• Kleur: Wit
• Materiaal: 70% polypropyleen, 30% polyethyleen

Art . Nr . Maat

DT117TM M

DT117GT L

DT117XG XL

DT117XX XXL

Beschermende overall met kap
DT221
Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 6000 non woven SMMS. Ritssluiting 
met dubbele glijder onder zelfklevende overslag. Aansluitelastiek aan enkels, taille 
en hoofd. Ribboord polsen. Antistatisch. Luchtdichte stukverpakking. Uit ongeweven 
Deltatek® 6000 : 100% SMMS 65 g/m². S (Polypropyleen) - MM ( meerdere lagen ge-
smolten en geblazen polypropyleen) - S (Polypropyleen).

• EN13034: Type 6
• EN1073-2: Klasse 1
• EN13982-1: Type 5
• Kleur: Wit
• Materiaal: 100% polypropyleen

Art . Nr . Maat

DT221TM M

DT221GT L

DT221XG XL

DT221XX XXL
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Overall
4540
3M™ Beschermende overall 4540+ biedt een uitstekende barrière tegen droge deel-
tjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6).

• Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal dat bijna niet pluist en goed mee-
geeft voor meer bewegingsvrijheid

• Rugpaneel van ademend SMMMS-materiaal voor een betere luchtcirculatie en min-
der warmte

• Ritssluiting met afdekking makkelijk aan/uit te trekken en aanvullende bescherming
• Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met andere PPM
• Gebreide mouwstukken en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pas-

vorm en meer bewegingsvrijheid
• Antistatisch behandeld
• Pluist bijna niet
• Materiaal: Gecombineerd SMS - gelamineerd
• Productkleur: Wit

Art . Nr . Maat

4540M M

4540L L

4540XL XL

4540XXL XXL
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D E  K E U Z E  V A N  D E  V A K M A N

TA P E S

De Oranje tape (TR410) is een Japanse washi Tape van premium kwaliteit, 
die garant staat voor superscherpe verflijnen. Deze sterke, uv-bestendige 
tape kan buiten verwijderd worden tot 16 weken na applicatie. Te gebruiken 
op ruwe en licht vochtige ondergronden.

De Gold tape (TR310) is een plooibare, uv-bestendige, dunne washi tape 
die vooral wordt gebruikt voor schilderwerk op gladde en licht ruwe 
ondergronden, voor het creëren van messcherpe randen.

Getest en goedgekeurd door en voor 
de vakman!  Vraag ernaar bij 

uw Copagro groothandel.

Of het nu voor binnengebruik is of de tape makkelijk te 
verwijderen moet zijn, met de vier tapes van Copagro 
heeft u voor elke klus een gepaste oplossing.

De extra dunne Purple washi tape (TR200) beschikt over 
een lage kleefkracht voor delicate ondergronden om zo geen 
lijmresten achter te laten. De maskeertape is waterbestendig 
en daarmee ideaal voor watergedragen lakken.

De Beige tape (TR110) bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier 
bedekt met rubberen belijming. Deze tape is verwijderbaar 
zonder lijmresten na te laten (van zodra de verf is uitgedroogd). 
Hittebestendig tot 80°C (max 30min). De meest voordelige 
keuze voor minder veeleisende maskeertaken.

Alle tapes zijn beschikbaar in 19 mm, 25 mm, 38mm, 50 mm 
op 50 m.
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D E  K E U Z E  V A N  D E  V A K M A N

TA P E S

De Oranje tape (TR410) is een Japanse washi Tape van premium kwaliteit, 
die garant staat voor superscherpe verflijnen. Deze sterke, uv-bestendige 
tape kan buiten verwijderd worden tot 16 weken na applicatie. Te gebruiken 
op ruwe en licht vochtige ondergronden.

De Gold tape (TR310) is een plooibare, uv-bestendige, dunne washi tape 
die vooral wordt gebruikt voor schilderwerk op gladde en licht ruwe 
ondergronden, voor het creëren van messcherpe randen.

Getest en goedgekeurd door en voor 
de vakman!  Vraag ernaar bij 

uw Copagro groothandel.

Of het nu voor binnengebruik is of de tape makkelijk te 
verwijderen moet zijn, met de vier tapes van Copagro 
heeft u voor elke klus een gepaste oplossing.

De extra dunne Purple washi tape (TR200) beschikt over 
een lage kleefkracht voor delicate ondergronden om zo geen 
lijmresten achter te laten. De maskeertape is waterbestendig 
en daarmee ideaal voor watergedragen lakken.

De Beige tape (TR110) bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier 
bedekt met rubberen belijming. Deze tape is verwijderbaar 
zonder lijmresten na te laten (van zodra de verf is uitgedroogd). 
Hittebestendig tot 80°C (max 30min). De meest voordelige 
keuze voor minder veeleisende maskeertaken.

Alle tapes zijn beschikbaar in 19 mm, 25 mm, 38mm, 50 mm 
op 50 m.

Maskeertape
TB200
• Gemaakt van extra dun, zeer fijn en glad Washi-papier voor scherpe aflijning op de-

licate ondergronden binnenshuis
• Geen onderlopen van verf
• Lage kleefkracht voor delicate ondergronden - Faux finish
• Voor het maskeren van gipsplaten, behangpapier, vers geschilderde (luchtdroge) 

oppervlakken
• Temp. resistentie: 60°C - 10 min. - Dikte: 0,077 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

TB200 .19 19 mm 50 m paars

TB200 .25 25 mm 50 m paars

TB200 .38 38 mm 50 m paars

TB200 .50 50 mm 50 m paars

Maskeertape
TG310
• Plooibare, UV-bestendige, dunne tape van versterkt Japans Washi-papier
• Goede hechting en treksterkte
• Geen onderlopen van verf (ook niet bij lakken), messcherpe randen
• Gemakkelijk te verwerken
• Voor schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden tot 3 maanden binnen, 

korte maskeeropdrachten buiten
• UV-resistentie: 16 weken - Temp. resistentie: 100°C - 20 min.
• Dikte: 0,085 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

TG310 .19 19 mm 50 m gold

TG310 .25 25 mm 50 m gold

TG310 .38 38 mm 50 m gold

TG310 .50 50 mm 50 m gold

Maskeertape
TR410
• De TR410 is een Japanse Washi Tape van premium kwaliteit, die garant staat voor 

superscherpe verflijnen. 
• Hogere kleefkracht, vezelversterkte drager, laat geen lijmresten achter
• Perfect voor ruwe en licht vochtige ondergronden, zowel binnen als buiten
• Meerdere keren overschilderbaar, scheurt niet
• UV-resistent tot 16 weken - Temp. resistentie: 150°C
• Dikte: 0,11 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

TR410 .19 19 mm 50 m oranje

TR410 .25 25 mm 50 m oranje

TR410 .38 38 mm 50 m oranje

TR410 .50 50 mm 50 m oranje
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Precision Mask Standard
4344
Precision Mask Standard bestaat uit een extra dunne en sterke washi drager gecoat 
met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstof-
formule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar 
is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Topkwaliteit washi maskeringstape voor nauwkeurige en vlakke verfranden.

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04344-00003-00 25 mm 50 m goud

04344-00001-00 38 mm 50 m goud

Precision Mask Indoor
4334
De tesa® 4334 Precision Mask® tape biedt een uitstekende basis voor professioneel 
schilderwerk, zowel binnen als buiten. De extreem dunne washi drager voorzien van 
een speciale acrylkleefstof garandeert messcherpe verfranden en beschermt de on-
dergrond tegen verfspatten. De maskeringstape is ook geschikt voor het maskeren 
van oppervlakken tijdens verfspuiten gevolgd door drogen bij maximaal 120 °C. Dank-
zij de hoge kwaliteit van de tape zal er geen duur, tijdrovend retoucheerwerk nodig 
zijn.

• Maskeren binnen (maximaal 6 maanden)
• Maskeren buiten (maximaal 8 weken)
• Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
• Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk
• Voor spuitverven gevolgd door ovendroging tot 120 °C/30 min

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04334-00000-00 19 mm 50 m geel

04334-00001-00 25 mm 50 m geel

04334-00002-00 30 mm 50 m geel

04334-00003-00 38 mm 50 m geel

04334-00004-00 50 mm 50 m geel
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Precision Mask Outdoor
4440
De maskeringstape tesa® 4440 bestaat uit een uiterst scheurvaste, dunne speciale 
washi-drager en is uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen buitenshuis. 
Dankzij de uitstekende combinatie van een waterproof basismateriaal van topkwali-
teit met een uv-bestendige kleefstof kan het product tot 26 weken lang buiten worden 
gebruikt. Hij kan makkelijk en doeltreffend worden toegepast en maakt uiterst nauw-
keurige, strakke en schone verfranden mogelijk. De maskeringstape kan met de hand 
afgescheurd worden, is verwijderbaar zonder sporen en is ook geschikt voor licht ruwe 
oppervlakken.

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04440-00000-00 19 mm 50 m blauw

04440-00001-00 25 mm 50 m blauw

Precision Mask Sensitive
4333
Aanbrengen van verf op kwetsbare oppervlakken is geen probleem wanneer u tesa® 
4333 maskeringstape met lage kleefkracht gebruikt. Of het nu gaat om behang of pas 
geverfde oppervlakken, de maskeringstape hecht licht aan het basisoppervlak, ga-
randeert nauwkeurige verfranden en beschermt tegen verfspatten. Hij is makkelijk in 
gebruik en ook geschikt voor lichte structuuroppervlakken. Deze innovatieve maske-
ringstape biedt een betrouwbare basis voor uitstekende resultaten binnenshuis!

• tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive kan worden toegepast bij verf en lak op wa-
terbasis en is zelfs geschikt voor hoogwaardige plamuurtechnieken

• Hij is speciaal ontwikkeld voor toepassingen op uiterst kwetsbare oppervlakken
• Het vlakke rugmateriaal is zeer vormaanpasbaar op het oppervlak voor messcherpe 

verfranden

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04333-00017-02 19 mm 50 m licht roze

04333-00018-02 25 mm 50 m licht roze

04333-00019-02 30 mm 50 m licht roze

04333-00020-02 38 mm 50 m licht roze

04333-00021-02 50 mm 50 m licht roze
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Professionele maskeertape
244 - bulk
Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen bij het afplakken van binnen- en bui-
tenoppervlakken en bij gebruik van verf op water- en oplosmiddelbasis met 3M™ Pro-
fessionele maskeertape 244.

• Veelzijdig, geschikt voor op allerlei oppervlakken
• Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
• 150 dagen lang verwijderbaar zonder resten
• Geen doorlekken van verf bij de meeste oppervlakken en toepassingen
• UV- en waterbestendig
• Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Rugmateriaal (drager): Papier
• Type lijm: Acrylaat

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

1513T 18 mm 50 m goud

1975T 24 mm 50 m goud

1980T 36 mm 50 m goud

0950T 48 mm 50 m goud

Professionele maskeertape
244 - Single wrapped
Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen bij het afplakken van binnen- en bui-
tenoppervlakken en bij gebruik van verf op water- en oplosmiddelbasis met 3M™ Pro-
fessionele maskeertape 244.

• Veelzijdig, geschikt voor op allerlei oppervlakken
• Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
• 150 dagen lang verwijderbaar zonder resten
• Geen doorlekken van verf bij de meeste oppervlakken en toepassingen
• UV- en waterbestendig
• Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Rugmateriaal (drager): Papier

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

24418SW 18 mm 50 m tangerine

24424SW 24 mm 50 m tangerine

24436SW 36 mm 50 m tangerine

24448SW 48 mm 50 m tangerine
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Professionele maskeertape
2071
Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen, zelfs op kwetsbare oppervlakken zoals 
behangpapier of net geverfde muren (na ten minste 24 uur), met 3M™ Professionele 
maskeertape 2071.

• Ideaal voor kwetsbare oppervlakken
• Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
• 60 dagen lang verwijderbaar zonder resten
• Geen doorlekken
• UV- en waterbestendig
• Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
• Rugmateriaal (drager): Papier

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

207118SW 18 mm 50 m paars

207124SW 24 mm 50 m paars

207136SW 36 mm 50 m paars

207148SW 48 mm 50 m paars

Professionele maskeertape
2044
3M™ Professionele afplaktape 2044 is onze veelzijdige afplaktape voor scherpe verf-
lijnen bij het schilderen van gladde ondergronden, zoals glas, plastic, hout en metaal. 

• Strakke verflijnen op uiteenlopende gladde oppervlakken
• Tot 60 dagen zonder lijmresten verwijderbaar
• UV-bestendig
• Voor binnen- en buitengebruik
• Rugmateriaal (drager): Papier
• Type lijm: Acrylaat

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

204418 18 mm 50 m lichtblauw

204424 24 mm 50 m lichtblauw

204436 36 mm 50 m lichtblauw

204448 48 mm 50 m lichtblauw
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Masking tape
309 Washi-Tec®
• Licht hechtende tape van Washi-TEC® papier voor gebruik op kwetsbare onder-

gronden
• Speciale natuurrubber lijm voor makkelijk verwijderen van ondergronden zoals be-

hang en pas geverfde oppervlakken
• Voor scherpe verflijnen binnenshuis
• Inzetduur tot 2 maanden
• Dikte: 0,1 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

309-24 24 mm 50 m grijs

309-36 36 mm 50 m grijs

309-48 48 mm 50 m grijs

Masking tape
3608 Washi-Tec®
• Standaard product van Washi-TEC® papier voor scherpe verfranden
• Goede hechting en scheurbestendigheid
• Allround tape voor afdekwerkzaamheden op gladde en lichtruwe ondergronden
• UV-bestendig, daardoor zowel binnen als buiten langere tijd inzetbaar
• Dikte: 0,08 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3608-24 24 mm 50 m geel

3608-36 36 mm 50 m geel

3608-48 48 mm 50 m geel

Masking tape
3308 Washi-Tec®
• Premium plus product van Washi-TEC® papier voor de scherpste verfranden
• Zeer goede hechting en treksterkte
• Voor afdekwerkzaamheden op gladde en lichtruwe ondergronden
• UV-bestendig, daardoor zowel binnen als buiten langdurig inzetbaar
• Dikte: 0,09 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3308-18 18 mm 50 m geel

3308-24 24 mm 50 m geel

3308-30 30 mm 50 m geel

3308-36 36 mm 50 m geel

3308-48 48 mm 50 m geel



63

MASKEERTAPES WASHI | MASKEERTAPES CRÊPE

Maskeertape
TG110&120 Hittebestendig tot 80°C
• Deze tape bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier bedekt met rubberen belijming
• Uitermate geschikt voor maskeer-, bundelings- en afsluitingstoepassingen
• Makkelijk te verwijderen zonder lijmresten van zodra de verf is uitgedroogd
• Verdraagt temperaturen tot 80°C ( max. 30min)

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur Verpakking

TG110 .19 19 mm 50 m beige bulk

TG110 .25 25 mm 50 m beige bulk

TG110 .38 38 mm 50 m beige bulk

TG110 .50 50 mm 50 m beige bulk

TG120 .19 19 mm 50 m beige single wrapped

TG120 .25 25 mm 50 m beige single wrapped

TG120 .38 38 mm 50 m beige single wrapped

TG120 .50 50 mm 50 m beige single wrapped

Masking tape
3307 Washi-Tec®
• Sterke tape van Washi-TEC® papier voor buitengebruik
• Goede hechting en scheurbestendigheid
• Voor scherpe verflijnen buitenshuis
• UV-bestendig, inzetduur tot 6 maanden
• Zeer geschikt voor lakverf en vernis
• Dikte: 0,1 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3307-24 24 mm 50 m blauw

3307-36 36 mm 50 m blauw

3307-48 48 mm 50 m blauw
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Fijne crêpepapieren maskeringstape 
4317
tesa® 4317 is een maskeringstape van dun crêpepapier die ideaal is voor verschillende 
toepassingen zoals verfspuiten, verven en beitsen en de daaropvolgende ovendroging 
op temperaturen tot 80°C. De tape is gemaakt van een drager van fijn crêpepapier die 
extreem flexibel en vervormbaar is en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmas-
sa biedt een goede hechtkracht op verschillende polaire en niet-polaire oppervlakken 
en op moeilijke oppervlakken zoals geverfd metaal of rubber. De tape heeft ook een 
uitstekende verfhechting en maakt het mogelijk om precieze verfranden te creëren. 
Verven en vulmiddelen kleven goed op de papieren drager waardoor schilfering tij-
dens het verfproces wordt voorkomen. De tape kan gemakkelijk verwijderd worden 
na gebruik en is met de hand afscheurbaar.

• tesa® 4317 is een fijne en vervormbare maskeringstape die gebruikt wordt voor ver-
schillende verftoepassingen

• De kleefmassa van natuurrubber biedt een uitstekende hechting op polaire, niet-po-
laire en verschillende andere moeilijke oppervlakken

• De tape is geschikt voor ovendroging op temperaturen tot 80°C
• De tape kan eenvoudig verwijderd worden en is met de hand afscheurbaar

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04317-00002-00 25 mm 50 m wit

04317-00018-00 38 mm 50 m wit

Maskeertape Universeel
4323
tesa® 4323 is een vervormbare maskeringstape die wordt gebruikt in verschillende 
toepassingen zoals maskeren, hechten, sluiten, bevestigen en sluiten van lichte ver-
pakkingen. De tape wordt vaak gebruikt voor lichte verftoepassingen, dankzij de goe-
de verfhechting en goede hechting op verschillende oppervlakken. De tape helpt om 
scherpe en precieze verfranden te maken. De tape is gemaakt van een drager van licht 
crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmassa zorgt voor een goede 
hechting en hoge aanvangskleefkracht op oppervlakken. Omdat de maskeringstape 
met de hand afscheurbaar is, is hij eenvoudig te gebruiken en te verwijderen.

• tesa® 4323 wordt gebruikt voor algemene toepassingen zoals maskeren, hechten, 
afdichten, bevestigen en lichte verpakkingen

• De maskeringstape is ideaal voor lichte verftoepassingen en wordt gebruikt om 
scherpe verfranden te maken

• De tape is met de hand afscheurbaar

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04323-00040-00 19 mm 50 m crème

04323-00041-00 25 mm 50 m crème

04323-00042-00 30 mm 50 m crème

04323-00043-00 38 mm 50 m crème

04323-00044-00 50 mm 50 m crème



MASKEERTAPES CRÊPE

65

Professionele maskeertape
2060
Gebruik 3M™ Professionele maskeertape 2060 voor een sterke hechting op ruwe op-
pervlakken. Onze maskeertape is ontworpen voor professioneel gebruik binnen en 
buiten. Hij is ideaal voor gebruik op moeilijk te beplakken oppervlakken zoals beton en 
ruw hout en laat zich tot drie dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter 
te laten. Rugmateriaal (drager): Papier

• Ideaal voor ruwe oppervlakken
• Drie dagen lang zonder resten te verwijderen
• UV- en waterbestendig

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

206018SW 18 mm 50 m lichtgroen

206024SW 24 mm 50 m lichtgroen

206036SW 36 mm 50 m lichtgroen

206048SW 48 mm 50 m lichtgroen

Professionele maskeertape
P3630
3M™ Professionele maskeertape P3630 is onze professionele schilderstape met ge-
middelde hechting voor het afplakken van gladde oppervlakken en laat zich tot 3 da-
gen na aanbrengen schoon verwijderen. Rugmateriaal (drager): Papier

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

363018SW 18 mm 50 m beige

363024SW 24 mm 50 m beige

363036SW 36 mm 50 m beige

363048SW 48 mm 50 m beige

Afplaktape
2090
De bekende blauwe afplaktape heeft een middelsterke kleefkracht en is te gebruiken 
op glas, kunststof, metaal, gelakte, geschilderde en andere niet ruwe ondergronden. 
Onder normale omstandigheden is de tape binnen 1 maand probleemloos verwijder-
baar zonder achterlaten van lijmresten en/of de ondergrond te beschadigen. Bij extre-
me UV belasting ten gevolge van de directe inwerking van zonlicht wordt geadviseerd 
de afplakband binnen 7 dagen te verwijderen.

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur Verpakking

209018SW 18 mm 50 m blauw single wrapped

209024SW 24 mm 50 m blauw single wrapped

209036SW 36 mm 50 m blauw single wrapped

209048SW 48 mm 50 m blauw single wrapped

2090B 24 mm 50 m blauw bulk

2090E 48 mm 50 m blauw bulk
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Dubbelzijdige tape
310
• Premium product voor het aanbrengen van afdekmateriaal en het creëren van 

scherpe verflijnen in één arbeidsgang
• Dubbelzijdig klevende tape uit soepel PVC-folie
• Met kleefvrije strook voor makkelijk aanbrengen en verwijderen
• Uitgekiende kleefkracht voor makkelijk herpositioneren van het afdekmateriaal
• Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden
• Dikte: 0,12 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

310-25 25 mm 25 m wit-groen

Masking tape
3301 Ultra Sharp
• Perfecte verflijnen, zonder voorbehandeling, vulmiddel of acrylaat
• Aanzienlijk minder nabewerking op sterk gestructureerde oppervlakken
• Uitgebalanceerde kleefkracht met natuurrubber kleeflaag
• Hoge treksterkte door speciaal papier voor professioneel gebruik
• UV-bestendig
• Inzetduur binnen: 3 weken
• Dikte: 0,14 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3301-36 36 mm 50 m rood

Masking tape
301
• Professionele schilderskwaliteit crêpe, geïmpregneerd
• Uitstekende kleefkracht en scheurbestendig
• Voor afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden, voornamelijk binnenshuis
• Dikte: 0,16 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

301-24 24 mm 50 m beige

301-36 36 mm 50 m beige

301-48 48 mm 50 m beige
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Masking tape
319
• PE-Masking tape in premium plus kwaliteit voor kunststof ondergronden
• Uitstekend geschikt voor kunststof ondergronden zoals kozijnen vanwege de goede 

bestendigheid tegen weekmakers
• Gemakkelijk af te rollen en te scheuren PE-tape met hoogwaardige acrylaatlijm
• Zeer vormstabiel, ook bij hogere en lagere temperaturen
• Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium
• Dikte: 0,1 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

319-65 50 mm 33 m oranje

Masking tape
3815 PVC
• Premium PVC-Masking tape voor bescherming van gladde oppervlakken zoals hout 

(gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Gladde tape uit soepel en sterk PVC-folie, vormvast
• Voorzichtig bij verweerde kunststof ondergronden
• Dikte: 0,13 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3815-65 50 mm 33 m oranje

Masking tape
317 PVC
• Gemakkelijk af te rollen PVC-masking tape in premium plus kwaliteit
• Voor professionele bescherming van gladde ondergronden zoals hout (gelakt, ge-

grond), aluminium en glas
• Gladde, stabiele en soepele PVC-folie met natuurrubberlijm
• Voorzichtig bij verweerde kunststof ondergronden
• Dikte: 0,13 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

317-65 50 mm 33 m oranje



DIVERSE MASKEERTAPES | DUCTTAPES

68

Betonmaskeertape
399
Kies voor vervormbare, scheur- en waterbestendige 3M™ Pro Painting Gele ducttape 
399 voor gebruik op ruwe oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk.

• Ideaal voor hechting op oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk
• Sterke hechting, geschikt voor pleisterwerk
• Vormbaar en scheur- en waterbestendig
• Met de hand afscheurbaar
• Laat zich tot 14 dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter te laten
• Type lijm: Synthetisch rubber

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

399/44 44 mm 50 m geel

Bepleisteringstape PVC
60399
tesa® 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een gerin-
ge afwikkelkracht en grote kleefkracht bij lage temperaturen met een vlakke folie. Met 
zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber kleefcoating is tesa® 60399 geschikt voor 
de meeste ruwe oppervlakken.

De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere 
chemicaliën.

tesa® 60399 is geschikt voor maskering gedurende alle soorten schilder-, pleister-, 
gips-, metsel- en stucwerk. Hij beschermt de oppervlakken van kwetsbare profie-
len en gevels tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en –materiaal. 
Hij is daarnaast geschikt voor het sealen van zakken, zware omwikkeling en ander 
doe-het-zelftoepassingen.

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

60399-00000-00 30 mm 33 m oranje

60399-00001-00 50 mm 33 m oranje

60399-00002-00 75 mm 33 m oranje
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Ducttape
ExtremiumTM  All Weather
Scotch® Extremium™ All Weather krachtige ducttape is ontwikkeld voor buitenge-
bruik en gaat buiten drie keer langer mee dan andere Scotch® ducttapes. Het sterke 
materiaal van de rug zorgt ervoor dat deze tape bestand is tegen uitdrogen, barsten 
en schilferen als gevolg van de schadelijke effecten van zonlicht, kou en vocht, maar is 
toch gemakkelijk met de hand af te scheuren.

• Waterbestendige rug
• Duurzaam: bestand tegen temperaturen van 0 °C tot 93 °C
• UV-bestendig
• Ontwikkeld voor buitengebruik
• Gemakkelijk met de hand af te scheuren
• Type lijm: Synthetisch rubber
• Dikte: 0,228 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

22304827AW 48 mm 27,4 m grijs

Ducttape
ExtremiumTM  ULTRA
Scotch® Extremium™ ULTRA-krachtige ducttape is twee keer zo dik als andere 
Scotch® ducttapes en biedt maximaal hechtvermogen voor de zwaarste klussen. De 
tape is niet alleen ultrasterk, maar ook water- en UV-bestendig en is gemakkelijk met 
de hand af te scheuren.

• ULTRA-sterke, directe hechting
• Fijn gaasdoek voor ULTRA-sterkte
• UV-bestendig
• Gemakkelijk met de hand af te scheuren
• Type lijm: Synthetisch rubber
• Dikte: 0,43 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

DT174825 48 mm 25 m zwart
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Ducttape
High Visibility
Scotch® High Visibility oranje ducttape hecht snel op de meeste ondergronden en 
biedt betrouwbare reparaties. Met een sterke, versterkte oranje rug, is deze duur-
zaam, vervormbaar en flexibel, maar ook zeer zichtbaar. De tape kan met bijna elke 
markeerstift worden beschreven en is makkelijk met de hand af te scheuren.

• Type lijm: Synthetisch rubber
• Dikte: 0,19 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

29044825O 48 mm 25 m oranje

Ducttape
Universal
Scotch® universele ducttape is een sterke, multifunctionele ducttape die snel hecht 
en repareert, waardoor deze geschikt is voor tal van dagelijkse reparaties en projecten. 
Beschrijfbaar met bijna elke markeerstift en makkelijk met de hand af te scheuren.

• Type lijm: Synthetisch rubber
• Dikte: 0,19 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

29044810W 48 mm 10 m wit

29044825S 48 mm 25 m zilver

29044850S 48 mm 50 m zilver

29044825B 48 mm 25 m zwart

Ducttape
ExtremiumTM  invisible
Scotch® Extremium™ INVISIBLE krachtige tape heeft een hoge kleefkracht en is bijna 
onzichtbaar, zonder gaas voor volledige transparantie. De tape heeft een oplosmiddel-
vrije kleefstof, zeer hoge UV-bestendigheid en zal na verloop van tijd niet vergelen. Hij 
hecht goed op glas en kunststof, zowel binnen als buiten.

• Ideaal voor discrete reparaties
• Lijm zonder oplosmiddelen
• Hoge rek voor alle kunststofreparaties
• Rugmateriaal (drager): PE-folie
• Type lijm: Acrylaat
• Dikte: 0,15 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

41024820INV 48 mm 20 m transparant
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Ducttape Standard
56389
De standaard tesa® 56389 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan simpele 
klussen voor binnen- en buitengebruik. Hij kan gebruikt worden voor het sluiten van 
dozen, markeringen, lichte reparaties & bevestigingen.

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

56389-00000-11 50 mm 50 m grijs

Ducttape Standard
4613
De standaard tesa® 4613 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan klussen 
voor binnen- en buitengebruik. U kunt de textieltape gebruiken voor het bevestigen 
van bekledingsmaterialen, voor het sluiten van karton of voor het afdichten van bui-
zen.

• Binnen- en buitentoepassingen - zelfs op ruwe oppervlakken
• Bevestigen van beschermfolies
• Afdichten van leidingen
• Bevestigen, markeren en verpakken
• Mag niet worden gebruikt op geverfde oppervlakken

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04613-00037-01 48 mm 50 m grijs
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PVC verpakkingstape
4124
tesa® 4124 is een premium tape, ideaal voor het verpakken en sluiten van middel-
zware tot zware dozen. Het afrollen van de tape gebeurt zowel geluidsarm als soe-
pel. Het is zowel geschikt voor toepassing met een handafroller als met een automa-
tische sluitmachine. tesa® 4124 bestaat uit een PVC-drager en een kleefmassa van 
natuurrubber, wat het een hoge treksterkte, weerstand en duurzaamheid geeft. De 
tape hecht uitstekend op veel verschillende polaire en niet-polaire oppervlakken. De 
tape heeft een hoge aanvangshechting waardoor het direct na het aanbrengen stevig 
bevestigd wordt. Het is mogelijk om de tape te bedrukken die verkrijgbaar is in drie 
kleuren, wit, havanna en transparant.

• tesa® 4124 is een premium verpakkingstape die kan worden aangebracht met een 
handafroller of met een machine voor automatisch afrollen

• De verpakkingstape wordt gebruikt voor het sluiten van middelzware tot zware do-
zen

• De sterke kleefmassa van natuurrubber zorgt voor een uitstekende bevestiging op 
verschillende oppervlakken

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

04124-00342-00 50 mm 66 m transparant

04124-00343-00 50 mm 66 m bruin

Universele vinyl tape
764
U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. De tape is 
niet corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig aan te brengen, 
veelzijdig en vochtbestendig.

• Voor tapen in alle niet-kritieke toepassingen
• Voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage
• Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machi-

nes en nog veel meer
• Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
• Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
• Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht 

verkeer.
• Ook beschikbaar in andere kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
• Dikte: 0,125 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

76450OA 50,8 mm 33 m oranje
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Steenband
3825
• Goede steenband voor talrijke toepassingen
• Goede kleefkracht en waterbestendig door PE-coating
• Voor afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk en steen, re-

paratiewerkzaamheden, verpakken en verzegelen
• Dikte: 0,18 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3825-48 48 mm 50 m grijs

Reparatietape
3824
• Basis steenband met hotmelt kleeflaag voor eenvoudige afplak- en reparatiewerk-

zaamheden
• Waterbestendig door PE-coating
• Dikte: 0,17 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

3824-38 38 mm 50 m grijs

3824-50 50 mm 50 m grijs

Verpakkingstape
339 PVC
• Premium verpakkingstape van plooibare PVC-folie
• Goede kleefkracht en zeer scheurbestendig
• Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de 

transportbeveiliging
• Dikte: 0,06 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

339-00 50 mm 66 m grijs
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Tweezijdige Kleefband
Tweezijdige kleefband met textieldrager voor het bevestigen van vloerbedekking, 
50 mm breed.

• Op textielbasis, dus extra sterk
• Functie: lijmen binnen & buiten
• Toepassingen: alle oppervlaktes

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

H80178 50 mm 10 m transparant/wit

Nieuwe referentie vanaf april 2022: H2813998

Power Tape
Power Tape: Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, etc. Is 
100% waterdicht en hecht ook op natte ondergronden. Met de hand af te scheuren. 

• Hecht op natte ondergronden
• Voor 1001 toepassingen
• Met de hand afscheurbaar
• Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 40°C
• Temperatuursbestendig: -5 °C - 70°C
• Functie: lijmen binnen & buiten
• Toepassingen: alle oppervlaktes

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

H1669214 50 mm 25 m grijs

H1669824 50 mm 25 m zwart

Steenband
326
• Sterk klevend, premium plus steenband
• Zeer sterke textieltape, waterbestendig door PE-coating
• Voor afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk en steen, 

zandstraal- en reparatiewerkzaamheden en voor het waterdicht afsluiten van con-
tainers en veilig verpakken van transportgoederen en asbestsanering

• Dikte: 0,27 mm

Art . Nr . Breedte Lengte Kleur

326-38 38 mm 50 m grijs

326-48 48 mm 50 m grijs



DIVERSE TAPES

75

Tape voor trapbekleding
Bostik Roll 240
Bostik Roll 240 is een versterkte kleefband, bestemd voor het plaatsen van soepele 
vloerbekleding op trappen.

• Geschikt voor het plaatsen van voorgevormde traptreden
• Onmiddellijke en duurzame bevestiging
• Snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
• Onmiddellijk beloopbaar
• Tast PVC niet aan
• Compatibel met vloerverwarming
• Oplosmiddel- en ftalaatvrij
• Heel lage emissie: EC1 PLUS
• Volgens de eisen van LEED en BREEAM
• Basis: dubbelzijdige tape
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +30 °C
• Houdbaarheid: 18 maanden

Art . Nr . Breedte Lengte

B30607857 240 mm 25 m

Plintentape
Bostik Roll 25/50/85
Bostik Roll plintentape is een zelfklevende, gewapende tape voor het plaatsen van alle 
types plinten en opgetrokken plinten.

• Onmiddellijke en duurzame bevestiging
• Bijzonder sterk
• Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen
• Onmiddellijk beloopbaar
• Tast pvc niet aan
• Geschikt voor vloerverwarming
• Oplosmiddel- en ftalaatvrij
• Heel lage emissie: EC1 PLUS
• Volgens de eisen van LEED en BREEAM
• Basis: dubbelzijdige tape
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +30 °C
• Houdbaarheid: 18 maanden

Art . Nr . Breedte Lengte

30607845 50 mm 50 m

B30607846 85 mm 50 m
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Protectiekarton
Alu wit
• Protectiekarton aluminium
• Waterafstotend
• Met PE-laag
• Grammage: 330 g/m²

Art . Nr . Oppervlakte Lengte Breedte

STUCALU .65 65 m² 50 m 1,3 m

Protectiekarton
Stucloper wit/bruin
• Stucloper wit-bruin is gemaakt van de sterke papiersoort Kraft in combinatie met op 

beide zijden een kunststof laag
• Uitstekend vochtbestendig en stootvast
• Beschermt uw vloeren bij bouwkundige activiteiten
• Grammage: 260-280 g/m²

Art . Nr . Oppervlakte Lengte Breedte

17350 50 m² 38,5 m 1,3 m

Protectiekarton
Wit/wit
• Protectiekarton wit-wit
• Waterafstotend
• Met PE-laag
• Kleur: Wit-wit
• Grammage: 290 g/m²

Art . Nr . Oppervlakte Lengte Breedte

COPASTUC .25 25 m² 39 m 0,65 m

COPASTUC .50 50 m² 39 m 1,3 m
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Protectiekarton
Wit/wit
Protectiekarton Licht TOP en Zwaar TOP zijn ideaal als universele bescherming te-
gen vervuiling en beschadiging van uw vloeren. De Licht TOP-versie is perfect voor 
binnengebruik. De Zwaar TOP-versie ook voor buitengebruik. Deze is vervaardigd uit 
zeer sterk afdekmateriaal, uitsluitend wit nieuw karton en 1ste keus Scandinavische 
houtvezels.

• Sterk en belastbaar
• Tweezijdige LDPE coating
• Vloeistofdicht
• Constante kwaliteit
• Milieuvriendelijk
• Afneembaar en afwasbaar
• Herbruikbaar
• Makkelijk te leggen en weg te halen

Art . Nr . Type Oppervlakte Lengte Breedte Grammage

STUCLOPERLIGHTTOP licht 50 m² 40 m 1,25 m 190 - 230 g/m²

STUCLOPERHEAVYTOP zwaar 50 m² 40 m 1,25 m 240 - 300 g/m²

Protectiekarton
Wit/bruin
• Kartonnen stucloper voor universele toepassingen
• Ideaal voor afbouw- en renovatiewerkzaamheden
• Beschermt uw vloeren tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen

Art . Nr . Type Oppervlakte Lengte Breedte Grammage

STUCLOPER23060M licht 60 m² +/- 46 m +/- 1,3 m 200 - 230 g/m²

STUCLOPER28060M zwaar 60 m² +/- 46 m +/- 1,3 m 250 - 280 g/m²
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Afdekvlies
Perfect protection standaard
• Afdekvlies, de perfecte bescherming voor trappen en vloeren
• Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een vloeistofdichte toplaag
• Geschikt voor het afdekken van trappen en harde vloeren (bijv. laminaat, parket, 

kunststof vloeren)
• Sterk non-slip effect
• Zelfklevend
• Stootvast
• Vloeistofdicht
• Grammage: 160 g/m²

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

PERFPRO0 .65X25 25 m 0,65 m 2,5 mm

PERFPRO1X25 25 m 1 m 2,5 mm

Afdekvlies
• Universele bescherming voor binnenvloeren
• Onderzijde is voorzien van een waterdichte LDPE coating
• Fijnstof gefilterd
• Vrij van Cfk’s, zware metalen, formaldehyde en pesticiden
• Absorberend
• Non-slip
• Herbruikbaar
• Pluisvrij
• Vloeistofdicht
• Beschikbaar in een standaard-, zelfklevende en projectuitvoering

Art . Nr . Type Lengte Breedte Grammage

VLIES10X1 Standaard 10 m 1 m 220 g/m²

VLIES25X1 Standaard 25 m 1 m 220 g/m²

VLIES50X1 Standaard 50 m 1 m 220 g/m²

VLIES25X1KL Zelfklevend 25 m 1 m 220 g/m²

VLIES50X1KL Zelfklevend 50 m 1 m 220 g/m²

VLIES50X1PJ Project 50 m 1 m 180 g/m²
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Afdekvlies
Perfect Protection Damp-open
• Speciaal ontwikkeld voor vloeren die gevoelig zijn voor vocht zoals keramische te-

gels en houten vloeren, pas gelegde en behandelde vloeren & trappen.
• Antislip, vloeistofdicht, schokabsorberend, ademend en zelfklevend
• Stootvast & scheurbestendig
• Gemaakt van gerecycled polyestervlies met extra PE-toplaag
• Damp-open: 70 g/m²/24u
• Grammage: 160 g/m²

Art . Nr . Lengte Breedte

PERFPRO1X25DAMP 25 m 1 m

Afdekvlies
Perfect Protection Absorb
• Vloeistofdichte toplaag en zelfklevende onderzijde
• Geschikt voor alle doorgedroogde harde en gladde vloeren zoals laminaat, PVC, te-

gels, kunststof vloeren en trappen
• Ideaal voor schilderen, stukadoren, verhuizen en (ver)bouwen
• Absorberend vermogen: 1 l/m²
• Grammage: 220 g/m²

Art . Nr . Lengte Breedte

PERFPRO1X25ABS 25 m 1 m

Afdekvlies
Perfect Protection ademend
• Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een ademende toplaag
• Geschikt voor pas gelegde natuursteen en houten vloeren die nog moeten doordro-

gen of uitdampen
• Sterk non-slip effect
• Zelfklevend
• Stootvast
• Vloeistofdicht
• Ademend vermogen: 1,2 l/m²/24u
• Grammage: 180 g/m²

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

PERFPR1X25ADEM 25 m 1 m 2,5 mm
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Glasfolie
• Deze folie is makkelijk aan te brengen ter bescherming op glas of andere vlakke 

oppervlakken
• Door de statische lading hebt u geen lijmresten en is deze folie superhandig in ge-

bruik
• Kleur: Blauw

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

GL50 .025 100 m 25 cm 50 µ

GL50 .050 100 m 50 cm 50 µ

GL50 .100 100 m 100 cm 50 µ

Afdekhoes PE
op rol
• Afdekhoes ter bescherming van objecten
• In PE
• Op rol
• Kleur: Transparant

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte Oppervlakte

HOES07R 50 m 2 m 7 µ 100 m²

HOES10R 50 m 1 m 10 µ 50 m²

Afdekhoes PE
• Afdekhoes ter bescherming van objecten
• In PE
• Kleur: Transparant
• Oppervlakte: 20 m²

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

HOES07 5 m 4 m 7 µ

HOES12 5 m 4 m 12 µ

HOES40 5 m 4 m 40 µ

HOES70 5 m 4 m 70 µ



FOLIES

83

Bouwfolie
Transparant
• Transparante folie voor algemeen werfgebruik
• Kleur: Transparant

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte Oppervlakte

FOLI040TRA2 .50 50 m 2 m 40 µ 100 m²

FOLI100TRA2 .50 50 m 2 m 100 µ 100 m²

Bouwfolie
Eco
• Eco-recycled folie voor algemeen werfgebruik
• Kleur: Transparant

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte Oppervlakte

FOLI040ECO2 .50 50 m 2 m 40 µ 100 m²

FOLI040ECO4 .50 50 m 4 m 40 µ 200 m²

FOLI100ECO1 .50 50 m 1 m 100 µ 50 m²

FOLI100ECO2 .50 50 m 2 m 100 µ 100 m²

FOLI100ECO4 .50 50 m 4 m 100 µ 200 m²

FOLI200ECO2 .50 50 m 2 m 200 µ 100 m²

Beschermfolie
313
• Voor langdurige bescherming bij diverse werkzaamheden
• Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevend
• Voor bescherming tijdens schilder- en stucadoorswerk en gevelreiniging
• Zeer geschikt voor o.a. glasoppervlakken, trappen en tapijt. Voorzichtig bij poreuze 

ondergronden zoals marmer, natuursteen en verweerde PVC-ondergronden. Af-
plakken op metaal wordt afgeraden.

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

313-53 100 m 25 cm 50 µ

313-51 100 m 50 cm 50 µ
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Spatkleed®
Vervaardigd uit lichtgewicht doek, aan de onderkant voorzien van een antislip PVC-on-
derlaag. Op elke hoek voorzien van een vastzetring.

• Gewicht: 190 g/m²

Art . Nr . Lengte Breedte

5061 3 m 2 m

5062 4 m 3 m

5063 4 m 4 m

5064 5 m 4 m

5065 6 m 4 m
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Maskeerfolie
met gele tape
Voorgetapete PE-film met premium allround Japanse washi-tape. Deze dropfilm 
maakt het gemakkelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is 
corona behandeld om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de 
folie als een tweede huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is 
dat gemorste verf zich aan de folie zal hechten. De Japanse washi tape is toepasbaar 
op de meest voorkomende ondergronden en is 16 weken UV bestendig, perfect voor 
maskeren binnen en buiten.

Art . Nr . Lengte Breedte

DFW550 .20 20 m 550 mm

DFW1100 .20 20 m 1100 mm

DFW2700 .20 20 m 2700 mm

Maskeerfolie
met blauwe UV-ducttape
Voorgetapete PE-film met premium UV-ducttape. Deze dropfilm maakt het gemak-
kelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is corona behandeld 
om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de folie als een tweede 
huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is dat gemorste verf 
zich aan de folie zal hechten. De ducttape is ontwikkeld om tijdelijk goed te hech-
ten op ruwe oppervlakken. Dit in combinatie met een UV-bestendigheid van 3 weken 
maakt het perfect voor buitengebruik.

Art . Nr . Lengte Breedte

DFD550 .20 20 m 550 mm

DFD1100 .20 20 m 1100 mm

DFD2700 .17 17 m 2700 mm

Maskeerfolie
met beige tape
Voorgetapete PE-film met economische crêpe-tape. Deze dropfilm maakt het gemak-
kelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is corona behandeld 
om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de folie als een tweede 
huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is dat gemorste verf 
zich aan de folie zal hechten. De crêpe-tape is een voordelige keuze voor minder veel-
eisende maskeertaken.

Art . Nr . Lengte Breedte

DFC550 .33 33 m 550 mm

DFC1100 .33 33 m 1100 mm

DFC1800 .33 33 m 1800 mm

DFC2700 .17 17 m 2700 mm
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Maskeringsfolie met 
maskeringstape
4368
Als u op zoek bent naar een product om u tijd en geld te besparen voor uw professi-
onele binnenschilderwerk, denk dan eens aan tesa EasyCover® 4368 universal. Met 
tesa Easy Cover® 4368 universal heeft u een slimme 2-in-1 oplossing bestaande uit 
de hoogkwalitatieve tesa® 4316 maskeringstape en een passende beschermfolie. Dit 
betekent dat één snelle stap volstaat om verfranden nauwkeurig te maskeren, terwijl 
u tegelijkertijd grote oppervlakken zoals meubels, vloeren en wanden beschermt. Met 
de combinatie van de tesa Easy Cover® 4368 universal en uw eigen vakwerk zult u de 
opdrachten van uw klanten in een mum van tijd met uitstekende resultaten kunnen 
uitvoeren!

• Maskering binnenshuis
• De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
• Schone randen om te verven en te lakken
• Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
• Voor schilderklussen en spuittechnieken

Art . Nr . Lengte Breedte

04368-00011-01 33 m 300 mm

04368-00012-01 33 m 550 mm

04368-00008-01 33 m 1100 mm

04368-00009-01 33 m 1400 mm

04368-00010-01 33 m 1800 mm

04368-00000-02 33 m 2100 mm

04368-00007-01 17 m 2600 mm

Maskeerfolie
AMF
3M™ Anti-statische maskeerfolie voor Hand Masker M3000.

• Maskeerfolie is vooraf geplooid en eenvoudig af te snijden
• Bruikbaar voor handmatig maskeerapparaat M3000
• Sluit dankzij de statische lading perfect aan op het oppervlak dat moet worden be-

dekt.

Art . Nr . Lengte Breedte

AMF24-G 54,8 m 61 cm

AMF48-8G 54,8 m 121,9 cm

AMF72-8G 27,4 m 182,8 cm

AMF99-8G 27,4 m 251,4 cm
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Maskeringsfolie met 
schilderstape
4403
tesa Easy Cover® Standard combineert een stevige afdekfolie met een schilderstape, 
waardoor u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig af-
plakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat 
tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. tesa Easy Cover® kan 
gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is dan ook een waardevol 
hulpmiddel, vooral voor het beschermen van meubels, vloeren of muren.

• Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken af-
dekken en afplakken in één stap

• Combinatie van afdekfolie en geïntegreerde lichte crêpepapieren tesa®-afplaktape
• Voor schone verfranden binnenshuis
• Toepasbaar op gladde, lichte structuur- en gevoelige oppervlakken
• Perfect voor het afdekken van meubels, vloeren en muren

Art . Nr . Lengte Breedte

04403-00002-00 25 m 550 mm

04403-00001-00 25 m 1400 mm

04403-00000-00 15 m 2600 mm

Maskeringsfolie met 
Precision Mask Standard
4402
tesa Easy Cover® Precision Standard combineert afdekfolie en schilderstape, waar-
door u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig afplak-
ken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd 
besparen, omdat ze veel sneller aan het verfwerk zelf kunnen beginnen. tesa Easy Co-
ver® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het product kan tot 
3 maanden worden gebruikt. De maskeeroplossing is ook geschikt voor lichte struc-
tuuroppervlakken en vormt de perfecte basis voor uitstekend verfwerk ... en tevreden 
klanten.

• Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken af-
dekken en nauwkeurig afplakken in één stap

• Combinatie van afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk
• Voor strakke en nauwkeurige verfranden
• Langdurige toepassing op gladde en lichte structuuroppervlakken (tot 3 maanden)
• Perfecte basis voor uitmuntende schilderwerken binnenshuis

Art . Nr . Lengte Breedte

04402-00003-00 33 m 550 mm

04402-00002-00 33 m 1400 mm

04402-00001-00 33 m 2100 mm

04402-00000-00 17 m 2600 mm
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Maskeringsfolie met 
Precision Indoor maskeringstape
4365
Voor professioneel binnenschilderwerk is tesa 4365 Easy Cover® Precision de beste 
manier om tijd te besparen als u oppervlakken maskeert en afdekt. tesa® 4365 biedt 
u een slimme 2-in-1 oplossing door de tesa® 4334 maskeringstape te combineren met 
een hoogkwalitatieve beschermfolie. De tape kunt u precies plaatsen waar u wilt om 
vlijmscherpe verfranden te verkrijgen, terwijl tegelijk grote oppervlakten met de be-
schermfolie afgedekt worden - dit alles in één stap. De hoge kwaliteit van zowel de 
maskeringstape als de folie zorgt ervoor dat later geen retoucheerwerk nodig zal zijn. 
Door tesa® 4365 te gebruiken bespaart u tijd en geld en legt u de basis voor uitste-
kende resultaten!

• Maskering binnenshuis
• Voor langdurige toepassingen (tot maximaal 6 maanden)
• De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
• Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
• Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
• Voor hoogkwalitatief schilder- en lakwerk

Art . Nr . Lengte Breedte

04365-00000-00 33 m 550 mm

04365-00001-00 33 m 1400 mm

04365-00002-00 33 m 2100 mm

Maskeringsfolie UV met  
Precision Mask Outdoor
4411
Bespaar tijd en geld terwijl u afdekt en maskeert! Met de 2-in-1 oplossing tesa Easy 
Cover® UV Precision slaat u twee vliegen in één klap. Terwijl u oppervlakken en voor-
werpen beschermt met de LDPE-folie, verzekert het geïntegreerde tesa®-crêpepapier 
voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS schone en strakke verfranden. Zo kunt u 
zich concentreren op de schilderwerken zelf. Deze slimme maskeeroplossing is tot 26 
weken lang uv-bestendig en dus uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis.

• Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken af-
dekken en nauwkeurig afplakken in één stap

• Combinatie van LDPE-afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisie-
werk 4440 Outdoor UV PLUS

• Perfect geschikt voor schone en nauwkeurige verfranden buitenshuis
• Onder andere toepasbaar op glas, aluminium en hout
• 26 weken lang UV-bestendig

Art . Nr . Lengte Breedte

04411-00002-00 33 m 550 mm

04411-00001-00 33 m 1400 mm

04411-00000-00 17 m 2600 mm
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Masker met masking tape
332
• Professionele maskeerfolie met premium masking tape
• Milieuvriendelijke PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
• Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis
• Compleet met dispenser

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

332-96 25 m 2600 mm 0,16 mm

Masker met masking tape
332
• Professionele maskeerfolie met premium masking tape
• Milieuvriendelijk PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
• Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

332-55 33 m 550 mm 0,14 mm

332-11 33 m 1100 mm 0,14 mm

332-18 33 m 1800 mm 0,14 mm

332-27 20 m 2700 mm 0,14 mm

Masker met Washi-Tec® tape
3688 Washi-Tec®
• Scherpe verflijnen en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken in één handeling
• Premium Washi-Tec® tape voor scherpe verflijnen op gladde en licht ruwe onder-

gronden
• Milieuvriendelijke PE-folie (8 µ) hecht aan de ondergrond door statische lading

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

3688-55 33 m 550 mm 0,08 mm

3688-11 33 m 1100 mm 0,08 mm

3688-14 33 m 1400 mm 0,08 mm

3688-27 20 m 2700 mm 0,08 mm
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Masker met textieltape
333
• Maskeerfolie met hoogwaardige textieltape
• Milieuvriendelijk PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
• Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden zowel binnen- als buitenshuis

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

333-55 20 m 550 mm 0,29 mm

333-11 20 m 1100 mm 0,29 mm

333-18 20 m 1800 mm 0,29 mm

333-21 20 m 2100 mm 0,29 mm

333-27 17 m 2700 mm 0,29 mm

Papiermasker met masking tape
334
• Papiermasker met premium masking tape
• Snel afdekken en afplakken van vensterbanken, deurkozijnen, plinten enz.
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis
• Milieuvriendelijk ongebleekt natron afdekpapier (40 gr/m²)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

334-10 25 m 100 mm 0,14 mm

334-18 25 m 180 mm 0,14 mm

334-30 25 m 300 mm 0,14 mm

Maskeringspapier met
schilderstape
4405
tesa Easy Cover® Standard Paper combineert maskeerpapier met een schilderstape 
en kan gebruikt worden om binnenshuis in slechts één stap grote oppervlakken af 
te dekken en randen af te plakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 
2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. 
tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is 
dan ook een waardevol hulpmiddel, vooral voor het beschermen van plinten, venster-
banken of deurkozijnen. 

• Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken af-
dekken en nauwkeurig afplakken in één stap

• Combinatie van maskeerpapier en geïntegreerde tesa®-afplaktape
• Voor schone verfranden binnenshuis
• Toepasbaar op gladde oppervlakken
• Perfect voor het afplakken van plinten, vensterbanken of deurkozijnen

Art . Nr . Lengte Breedte

04405-00001-00 20 m 180 mm

04405-00000-00 20 m 300 mm
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Maskeerpapier
• Verfspatdicht
• Ideaal voor de bescherming van uw vloer of meubels tijdens verfwerken

Art . Nr . Lengte Breedte Grammage

MASK15 .50 50 m 15 cm 50 g/m²

MASK225 .50 50 m 22,5 cm 50 g/m²

MASK30 .50 50 m 30 cm 50 g/m²

MASK45 .50 50 m 45 cm 50 g/m²

MASK21 .45* 300 m 21 cm 45 g/m²

MASK90 .300 300 m 90 cm 40 g/m²

MASK28 .300 300 m 28 cm 40 g/m²

MASK375 .300 300 m 37,5 cm 40 g/m²

* tot einde voorraad.

Maskeerpapier
Pivot links
• Pivot papier links 28cm x 30m
• Voor het snel afplakken van kleine oppervlakten
• Aan de linkerzijde voorzien van afplaktape

Art . Nr . Lengte Breedte

06699 30 m 28 cm

Maskeerpapier
Zelfklevend
• Verfspatdicht
• Ideaal voor de bescherming van uw vloer of meubels tijdens verfwerken
• Tijdswinst want zelfklevend

Art . Nr . Lengte Breedte Grammage

ZKLMASK75 .50* 50 m 7,5 cm 50 g/m²

ZKLMASK15 .50 50 m 15 cm 50 g/m²

ZKLMASK225 .50 50 m 22,5 cm 50 g/m²

ZKLMASK30 .50 50 m 30 cm 50 g/m²

ZKLMASK60 .90* 10 m 60 cm 90 g/m²

*Tot einde voorraad.
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DISPENSERS & TOEBEHOREN

Handmaskeerapparaat
M3000
Voor het aanbrengen van maskeerfolie en masking tape. Professioneel schokbesten-
dig apparaat met bevestigingshaak. Mogelijkheid om extra afroller met tape te be-
vestigen. Brengt afplaktape of afplakfolie in stroken tot 365 cm of papier tot 45 cm 
aan in één ononderbroken stuk. Mes niet inbegrepen, apart te bestellen: art. nr. FB12. 
(Vervaardigd uit roestvrij staal met plastic lemmetbescherming - 30 cm.)

• Productkleur: Geel
• Materiaal: Kunststof

Art . Nr . Lengte Breedte

06840 28,3 cm 28,27 cm

Dispenser voor afdekpapier met 
masking tape
335
• Professionele dispenser voor het aanbrengen van maskeerpapier in combinatie met 

Kip maskeertape.
• Voor afdekken van vensterbanken, deurranden, plinten enz. bij schilder- en stu-

kadoorwerkzaamheden
• Verwisselbaar kartelmes is leverbaar in 25 en 35 cm lengte.
• Dispenser 335-00 wordt geleverd incl. kartelmes van 25 cm.

Art . Nr . Lengte mes

335-00 250 mm

Dispenser voor masker met 
masking tape
335
• Kunststof dispenser voor het aanbrengen van Kip Masker met masking tape 332, 

3832 en 334
• Voorzien van metalen kartelmes
• Voor makkelijke verwerking, snel afdekken en maskeren van grote oppervlakken

Art . Nr . Lengte

335-95 110 mm

335-96 210 mm
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Poetsdoeken
Katoen
• Bundel van witte katoenen doeken .
• Materiaal: Katoen

Art . Nr . Inhoud

VOD1 1 kg

VOD10 10 kg

Poetsdoeken in box
Cova box
• Dé poetsdoek voor de schilder
• Groot absorptievermogen
• Sterk & stevig
• Pluist niet
• Krast niet
• 100 King Size doeken in dispenser

Art . Nr . Lengte Breedte

SC75108 38 cm 30 cm

Poetsdoeken op rol
Cova roll
• Dé poetsdoek voor de schilder
• Groot absorptievermogen
• Sterk & stevig
• Pluist niet
• Krast niet
• 1 rol = 50 doeken

Art . Nr . Lengte Breedte

SC75050 28 cm 25 cm
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Universal Cleaning Wipes
Handige hoogst effectieve schoonmaakdoekjes.

• Breed toepasbaar
• Verpakt in handige dispenser
• Dermatologisch getest

Zwaluw Universal Cleaning Wipes zijn snelle, handige en uiterst doeltreffende 
schoonmaakdoekjes. Zwaluw Universal Cleaning Wipes verwijderen niet-uitgeharde 
siliconenkit, niet-uitgehard PU-schuim, olie, de meeste lijmen, verven en vet van han-
den, gereedschap en ondergronden. Instructies: Trek het eerste afveegdoekje uit het 
midden van de rol via de sleuf in het deksel. Trek steeds een doekje als dat nodig is. 
Veeg resten zo nodig af met een vochtige doek. Maak bemorste ondergronden direct 
schoon voor het beste resultaat. Om verfvlekken te verwijderen van niet-poreuze on-
dergronden tot 24 uur na het aanbrengen, laat u gewoon een paar minuten een opge-
vouwen doekje op het verfoppervlak liggen voordat u ze zachtjes wegwrijft.

Art . Nr . Kleur Bandbreedte/Voegdiepte

CLEANING Wit 30 g

Schoonmaakdoekjes
• Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
• Pakt vuil aan van kitten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap, . . .
• 80 doeken per dispenser

Art . Nr .

07860080CO
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Spons
Starwax
Spons voor grote klussen : 100% plantaardige vezels, ideaal voor grote klussen zoals 
verwijderen van behang of reinigen van muren voor de verfbeurt enz. Zeer absorbe-
rend en resistent, makkelijk uit te spoelen.

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

1360 135 mm 90 mm 55 mm

Sponzen
Spontex 74
• Viscose schuurspons
• Non-woven schuurlaag van synthetische vezels gelamineerd op een viscosespons
• Goede grip, uitstekend absorptievermogen, spoelt makkelijk uit
• Voor het eerste en na elk gebruik uitspoelen
• Ontsmetten met bleekwater (1 gr/ltr)
• Wasbaar tot 90°C

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

SPONTEX74 130 mm 84 mm 28 mm

Microvezeldoek
2012
De 3M™ Scotch-Brite™ 2012 Essential is een microvezeldoek voor alle oppervlakken. 
Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Bestand tegen sterilisatie en reinigingsmidde-
len. 13 % nylon + 87% polyester. Verwijdert gemakkelijk vuil, stof, olie, vet en vingeraf-
drukken. Bijzonder geschikt voor het efficiënt reinigen van metaal, hout, glas, chroom, 
kunststof, keramiek en marmer. Hij kan droog of nat worden gebruikt, met of zonder 
reinigingsmiddelen. Wasbaar tot 95 ° C. Conform aan de HACCP-vereisten met betrek-
king tot kleur voor een toepassingsbeveiliging.

• Economische reinigingsdoekjes voor dagelijks gebruik
• Een microvezeldoekje van hoge kwaliteit aan een mooie prijs
• 200 wascycli
• Wasbaar in de machine tot aan 95°C

Art . Nr . Herbruikbaar

2012GREE Ja
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Sponzen
Azella
• Deze viscose-spons is samengesteld uit plantaardig materiaal, bevat geen plastifi-

catie-middel en is daardoor zeer geschikt voor schilders
• Spons wordt in gecomprimeerde vorm geleverd en is daardoor ruimtebesparend
• Uitstekend absorptievermogen, 100% biologisch afbreekbaar
• Bestand tegen bleekwater door exclusieve Spontex behandeling
• Vóór het eerste en ná ieder gebruik uitspoelen
• Eventueel ontsmetten met bleekwater (1g Cl/l)

Art . Nr . Type Lengte Breedte Dikte

SPONTEXAZ098 Azella 09 159 mm 120 mm 40 mm

SPONTEXAZ256 Azella 25 135 mm 98 mm 38 mm

SPONTEXAZ864 Azella 86 144 mm 101 mm 28 mm

Schuurspons 
V74
REYNST schuurspons geel / groen in viscose heeft een schuuroppervlak van topni-
veau. Deze schuurspons heeft dubbele functie zowel voor reinigen als schuren / mat-
teren. Het schuurvlak is duurzaam en efficiënt en heeft een uitstekende hechting van 
de schuurlaag op de spons. Een spons met een absorptievermogen 20 keer het droog-
gewicht. Weerstand tegen chloor (verdund bleekmiddel van 1 g/liter) en gemaakt van 
plantaardige stoffen.

• Toepassing: binnen, buiten

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

09760 140 mm 80 mm 28 mm

Spons synthetisch
SB74
Scotch-Brite HACCP gecertificeerde cellulosespons groen/geel voor intensief reinigen 
zonder handgreep. Ideaal voor het dagelijks reinigen van potten en pannen en het 
schoonvegen van wanden, tafels en aanrechten.

• Roest niet en is veerkrachtig

Art . Nr . Lengte Breedte

SB74 155 mm 91 mm



SPONZEN

100

Spons
Voor de eindschoonmaak van tegelbekleding.

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

70428 170 mm 115 mm 60 mm

Wave Spons
De REYNST WAVE maakt onderdeel uit van de ‘Wave’ modellenlijn welke bestaat uit 
viscose sponzen die zijn gemaakt van plantaardig sponsmateriaal. De sponzen zijn 
biologisch afbreekbaar. De ‘Wave’-lijn is ergonomisch afgestemd op de wensen van 
professionele verwerker, de spons is aan de zijkant in een golf gesneden waardoor 
de spons perfect in de hand ligt en u efficiënt kunt werken. De “Wave”-lijn is specifiek 
ontwikkeld voor de bouw, zodat de schilder, de aannemer en de schoonmaker hun 
werk perfect kunnen uitvoeren. U bespaart tijd en daarmee geld, maar werkt ook nog 
eens prettiger en duurzaam! Spoel de spons voor en na gebruik goed uit. De sponzen 
zijn bestand tegen verdund bleekwater ( ca. 1 g/ltr).

• Toepassing: binnen, buiten

Art . Nr . Type Lengte Breedte Dikte

09753 V82 120 mm 80 mm 35 mm

09751 V86 140 mm 97 mm 27 mm

09752 V25 140 mm 97 mm 38 mm

09750 V09 160 mm 110 mm 38 mm
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Schilderstoffers
Schilderstoffers

Schildersstoffer gemengd 
Halve maan
Deze houten halve maan stoffer van 16 cm is gevuld met een mix van Chinees var-
kenshaar en zwarte kunstvezel.

• Materiaal borstel: Varkenshaar - kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6400115 16 cm 7,5 cm 3,7 cm

Schildersstoffer
Halve maan
Schildersstoffer met geel gelakt houten handvat en een mix met wit varkenshaar.

• Geel gelakt
• Materiaal borstel: 40% varkenshaar,  30% PBT, 30% PPN

Art . Nr . Lengte Rijen

1/2M 20 cm 4

Schildersstoffer
Halve maan
Schildersstoffer met een mix van lang zwart varkenshaar in model halve maan.

• Materiaal borstel: 40% varkenshaar,  30% PBT, 30% PPN

Art . Nr . Lengte Rijen

SSTHMZW 16 cm 3
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Schildersstoffer 
Vladder gemengd
Brede en lange vladder gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en witte kunst-
vezel.

• Materiaal borstel: Varkenshaar - kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6500071 20 cm 4 cm

Schildersstoffer 
Vladder gemengd
Vladder met houten borstelkap, gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en PBT .

• Materiaal borstel: Gemengd, zwart Chinees varkenshaar - PBT
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6500072 20 cm 4 cm 4 cm

Schildersstoffer
Vladder
Schildersstoffer met een mix van extra lang zwart varkenshaar.

• Materiaal borstel: 40% varkenshaar,  30% PBT, 30% PPN

Art . Nr . Lengte Breedte

VLELZW 19,5 cm 2,5 cm
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Schildersstoffer
Gemengd, peermodel
Deze schildersstoffer is gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en zwarte kunst-
vezel.

• Materiaal borstel: Zwart Chinees varkenshaar mix
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6400059 24,5 cm 7 cm 3,5 cm

Schildersstoffer 
Gemengd, peermodel
Deze schildersstoffer is gevuld met zwart Chinees varkenshaar, peermodel.

• Materiaal borstel: Gemengd, zwart Chinees varkenshaar - PBT
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6400058 24,5 cm 7 cm 3,5 cm

Schildersstoffer
Biggetje
Schildersstoffer met een mix van lang zwart Chinees varkenshaar, peermodel.

• Materiaal borstel: 40% varkenshaar,  30% PBT, 30% PPN

Art . Nr . Lengte

SSTBIGZW 24 cm
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Bouwstoffer
Colombo-plat
Deze voegershandveger met platte borstelkap is gevuld met Colombo en heeft een 
lengte van 30 cm. Medium hard.

• Materiaal borstel: Colombo
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

3300131 30 cm 8,5 cm 5 cm

Handstoffer
Gemengd paardenhaar, plat
Deze blank gelakte handstoffer van 29 cm is gevuld met gemengd paardenhaar,  
geschikt voor gladde oppervlakken.

• Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar
• Materiaal borstelkap: Hout, plat model

Art . Nr . Lengte

3100116 29 cm

Schildersstoffer
Gemengd, peermodel
Deze schildersstoffer is gevuld met grijs Chinees varkenshaar, peermodel.

• Materiaal borstel: Gemengd, grijs Chinees varkenshaar - PBT
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6400057 24,5 cm 7 cm 3,5 cm
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Behangborstel
Kunstvezel - Plat
Deze houten behangborstel is gefreesd, heeft een platte borstelkap en is gevuld met 
zwarte kunstvezel. 

• Materiaal borstel: PET Kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

6600034 29 cm 10 cm 3 cm

6600341* 29 cm 10 cm 3 cm

*4 rijen

Bouwstoffer
Kokos - ronde rug
Deze ongelakte handveger met ronde borstelkap is gevuld met kokos en heeft een 
lengte van 32 cm.

• Materiaal borstel: Kokos
• Materiaal borstelkap: Hout

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

3301265 32 cm 10 cm 5,5 cm

Bouwstoffer ongelakt
Kokos, plat
Deze bouwstoffer van 29 cm is gevuld met kokos. De borstelkap is plat en is geschikt 
voor ruwe oppervlakten .

• Materiaal borstel: Kokos
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd), ongelakt

Art . Nr . Lengte

3301307 29 cm
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Behangborstel
Gemengd - ronde steel
Deze grote behangborstel heeft een ronde steel en is gevuld met gemengd paarden-
haar en zwarte kunstvezel.

• Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar - kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6600037 34 cm 3,5 cm

Behangborstel
Gemengd - platte steel
Deze platte behangborstel is gevuld met gemengd paardenhaar en kunstvezel.

• Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar - kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6600039 34 cm 3,5 cm

Behangborstel
Fiber - ronde steel
Deze grote behangborstel heeft een ronde steel en is gevuld met fiber.

• Materiaal borstel: Fiber
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6600040 34 cm 3,5 cm
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Behangborstel
Fiber - platte steel
Deze platte behangborstel is gevuld met fiber en heeft een platte steel.

• Materiaal borstel: Fiber
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6600041 34 cm 3,5 cm

Stofblik + veger
Kunststof
Dit stofblik is gemaakt van kunststof, inclusief veger.

• Materiaal: Kunststof
• Beschikbaar in rood en blauw

Art . Nr . Lengte blik Breedte blik

8001045 34,5 cm 21 cm

Stofblik metaal
Hollands model recht
Dit stofblik is gemaakt van metaal.

• Materiaal: Metaal

Art . Nr . Lengte blik Breedte blik

8001041 25,5 cm 22,5 cm
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Luiwagen PP, fiber-PET
Houten luiwagen gevuld met een mix van tampico / PET en heeft een ankerpatroon.

• Materiaal borstel: Tampico fiber met pet
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

5801398 30 cm 7,5 cm 6,5 cm

Houten luiwagen met fiber en anker
Houten luiwagen gevuld met fiber en ankerpatroon. Deze luiwagen is geschikt voor 
boenen en schrobben met warm water . Steelhouder is niet inbegrepen .

• Materiaal borstel: Kunstvezel - fiber
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

5801385 22 cm 6,5 cm

Teleragebol kunststof
Deze ragebol is gevuld met PET kunststof en heeft een handige uitschuifbare steel van 
kunststof.

• Materiaal borstel: PET kunststof
• Materiaal borstelkap: Kunststof

Art . Nr . Afmeting steel

374046 150 cm
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Werkborstel polyamide
Deze kunststof werkborstel is gevuld met polyamide.

• Materiaal borstel: Polyamide
• Materiaal borstelkap: Kunststof

Art . Nr . Lengte

8001260 19 cm

Werkborstel union mix
Deze grote werkborstel is gevuld met een union mix .

• Materiaal borstel: Union mix
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6201233 19,5 cm 4,2 cm

Werkborstel Fiber
Deze werkborstel is gevuld met fiber. Gebruik de borstel voor schrobben en schuren

• Materiaal borstel: Fiber
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

6201221 17 cm 4 cm

6201231 19,5 cm 4,2 cm
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Straatbezem bassine stalks
Straatbezem gevuld met bassine stalks. Door de lange natuurvezel is de bezem per-
fect voor het verwijderen van droog grofvuil op ruwe oppervlakten.

• Materiaal borstel: Bassine stalks
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte

5302861 29 cm

Straatbezem kunstvezel
Deze bezem met kunststof kap is gevuld met rode harde kunstvezel. Gebruik deze 
bezem voor verwijderen van grof vuil, betonresten en bouwafval. Ook geschikt voor 
natte oppervlakten, bijvoorbeeld bij regen en sneeuw.

• Materiaal borstel: Kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Kunstvezel

Art . Nr . Lengte

8003050 30 cm

Straatbezem kunstvezel
Deze bezem is gevuld met rode, harde kunstvezel. Gebruik deze bezem voor verwij-
deren van grof vuil, betonresten en bouwafval. Ook geschikt voor natte oppervlakken, 
bijvoorbeeld bij regen en sneeuw. 

• Materiaal borstel: Kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte

5102814 29 cm
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Straatbezem bassine/stalks
Plat
Deze straatbezem is gevuld met bassine/stalks. Perfect voor verwijderen van droog 
grofvuil op ruwe oppervlakten. 

• Materiaal borstel: Bassine stalks
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte

5404561 45 cm

Houten zaalveger
Kokos
Deze houten zaalveger is gevuld met kokos en is geschikt voor het verwijderen van 
droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt. 

• Materiaal borstel: Kokos
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte

5102812 29 cm

Houten zaalveger
Kunstvezel
Deze houten zaalveger is gevuld met kunsthaar en is geschikt voor het verwijderen 
van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt.

• Materiaal borstel: Zwarte kunstvezel
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte

5128109 29 cm
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Zaalveger kunststof
Zwart
Deze zaalveger is gevuld met zwarte kunststof.

• Materiaal borstel: PET kunststof
• Materiaal borstelkap: Kunststof

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

8003013 31 cm 13 cm 7 cm

Kamerveger
Kokos
Deze houten zaal- en kamerveger is gevuld met kokos. Geschikt voor het verwijderen 
van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt.

• Materiaal borstel: Kokos
• Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte Dikte

5204012 40 cm 12 cm 7 cm

Kunststof zaalveger kokos 
Deze kunststof zaalveger met steelverbinding is gevuld met kokos en is geschikt voor 
het verwijderen van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. 

• Materiaal borstel: Kokos
• Materiaal borstelkap: Kunststof

Art . Nr . Lengte

8003012 30 cm
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Vloertrekker
Metaal - synthetisch rubber
Deze metalen vloertrekker is geschikt voor het droogtrekken van de vloer na bijvoor-
beeld schoonmaken of douchen.

• Materiaal trekker: Zwart synthetisch rubber
• Materiaal frame: Metaal

Art . Nr . Lengte

9003521S 35 cm

9004521S 45 cm

9006021S 60 cm

Vloertrekker 
Metaal - versterkt met waterkeer
Deze metalen vloertrekker, versterkt met waterkeer is geschikt voor het droogtrekken 
van de vloer na bijvoorbeeld schoonmaken of douchen.

• Materiaal trekker: Zwart natuurrubber
• Materiaal frame: Metaal

Art . Nr . Lengte

9004512 45 cm

9005512 55 cm

9007512 75 cm

Vloertrekker
Kunststof
Deze kunststof vloertrekker is geschikt voor het droogtrekken van de vloer na bijvoor-
beeld schoonmaken of douchen.

• Materiaal trekker: Zwart natuurrubber
• Materiaal frame: Kunststof

Art . Nr . Lengte

8003521 35 cm
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Steelhouder
Metaal
Metalen steelhouder voor het bevestigen van een steel aan een bezem.

Art . Nr . Lengte Breedte

7100040 190 mm 30 mm

7100124 70 mm 23 mm

7100128 70 mm 30 mm

Bezemsteel 
Hout
Deze houten bezemstelen zijn te gebruiken i.c.m. met metalen steelhouders. 

• Materiaal steel: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art . Nr . Lengte Breedte

7012023 120 cm 2,4 cm

7015023 150 cm 2,4 cm

7015030 150 cm 2,8 cm

Bezemsteel
Metaal met schoefdraad
Deze metalen bezemstelen met schroefdraad zijn te gebruiken i.c.m. stelen met steel-
verbinding.

• Materiaal steel: Metaal

Art . Nr . Lengte Breedte

8014023 140 cm 2,3 cm
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Deltastrook
1950 siaspeed
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal stof-
gaten

Verpakking

6102 .6526 .0040 P40 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0060 P60 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0080 P80 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0100 P100 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0120 P120 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0150 P150 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0180 P180 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0220 P220 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0240 P240 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0320 P320 100x147 mm 7 50 st

6102 .6526 .0400 P400 100x147 mm 7 50 st

Schuurstrook
1960 siarexx delta
• Veelzijdig allround product
• Fijn schuurbeeld
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
• Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal stof-
gaten

Verpakking

6318 .5062 .0040 P40 100x147 mm 7 50 st

6318 .5062 .0060 P60 100x147 mm 7 50 st

6318 .5062 .102092 P80 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .0100 P100 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .102121 P120 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .0150 P150 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .102151 P180 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .0220 P220 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .102176 P240 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .0320 P320 100x147 mm 7 100 st

6318 .5062 .0400 P400 100x147 mm 7 100 st
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Schuurstrook
Deltastrook 1950 siaspeed
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking Uitvoering

142195 P80 100x147 mm 5 st DIY

142196 P100 100x147 mm 5 st DIY

142197 P120 100x147 mm 5 st DIY

142198 P150 100x147 mm 5 st DIY

142199 P180 100x147 mm 5 st DIY

142200 P240 100x147 mm 5 st DIY

142201 P320 100x147 mm 5 st DIY

Schuurstrook
Siavlies siaspeed delta
• Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Snelle matering
• Gelijkmatig schuurbeeld
• Lange levensduur
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

3448 .5051 .6921 P320 - Very Fine 100x147 mm 10 st
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Schuurstrook
1960 siarexx
• Veelzijdig allround product
• Fijn schuurbeeld
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
• Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal stof-
gaten

Verpakking

4384 .0243 .0060 P60 81x133 mm 14 50 st

4384 .0243 .0080 P80 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0100 P100 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0120 P120 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0150 P150 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0180 P180 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0220 P220 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0240 P240 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0320 P320 81x133 mm 14 100 st

4384 .0243 .0400 P400 81x133 mm 14 100 st

Schuurstrook
255P
Gebruik 3M™ Hookit™ Schuurpapier 255P voor tussen- en eindschuren van metalen, 
solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen.

Ons 255P Schuurpapier bevat aluminiumoxide schuurkorrels voor een blijvende snij-
werking en is voorzien van een antivolloopcoating die garant staat voor een langere 
levensduur.

• Duurzaam
• Snellere verspaning
• Anti-loading coating
• Gebruik op allerlei ondergronden

Art . Nr . Korrel Afmeting

03615A P80 80x130 mm

03613 P120 80x130 mm

03612 P150 80x130 mm

03611 P180 80x130 mm

03610 P220 80x130 mm

03609 P240 80x130 mm

03607 P320 80x130 mm
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Schuurstrook
1950 Siaspeed
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal stof-
gaten

Verpakking

4168 .1707 .0040 P40 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0060 P60 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0080 P80 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0100 P100 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0120 P120 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0150 P150 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0180 P180 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0220 P220 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0240 P240 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0320 P320 81x133 mm 14 50 st

4168 .1707 .0400 P400 81x133 mm 14 50 st

Schuurstrook
1950 siaspeed
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
• 14 stofgaten

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking Uitvoering

142202 P80 81x133 mm 5 st DIY

142204 P120 81x133 mm 5 st DIY

142205 P150 81x133 mm 5 st DIY

142206 P180 81x133 mm 5 st DIY

142207 P240 81x133 mm 5 st DIY
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Schuurschijf
260L
3M™ Hookit™ Purple Finishing-schuurschijf met folierug 260L – onze schijven met 
een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Gebruik 
deze schijven om de toplaag te schuren voor het blenden, en om stofjes en sinaasap-
peleffect te verwijderen voorafgaand aan het opnieuw lakken of polijsten. De schijven 
kunnen eenvoudig worden verwijderd van de steunschijven. Ze zijn sneller en gemak-
kelijker in het gebruik dan polijstpads, en sneller en schoner dan nat schuren.

• Schuurmateriaal: Aluminiumoxide
• Bevestigingswijze: Klittenband

Art . Nr . Korrel Diameter

51155 P800 150 mm

51157 P1000 150 mm

51158 P1200 150 mm

51154 P1500 150 mm

51304 P2000 150 mm

Schuurschijven
Hookit™ 255P+
Voor een superieure snijwerking en minder volloop gebruikt u onze 3M™ Hookit™ 
Schuurschijf 255P+. Onze 255P+ schuurschijven beschikken over geüpgraded alumi-
niumoxide voor betere prestaties en bieden een betere stofafzuiging.

Art . Nr . Korrel Diameter Aantal gaten

50443 P80 150 mm 15 gaten

50445 P120 150 mm 15 gaten

50446 P150 150 mm 15 gaten

E50447 P180 150 mm 15 gaten

E50448 P220 150 mm 15 gaten

50449 P240 150 mm 15 gaten

50451N P320 150 mm 15 gaten

50453 P400 150 mm 15 gaten

50454 P500 150 mm 15 gaten

Schuurschijf
245
3M™ Hookit™ Schuurschijf 245 is een zware schuurschijf van aluminiumoxide die ver-
krijgbaar is in een hele reeks gatenpatronen en groftes. Harsgebonden zware papie-
ren rug. High performance aluminiumoxide papieren schijf voor zware toepassingen . 
Sterk en lange standtijd .

• Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art . Nr . Korrel Diameter Aantal gaten

80352 P120 150 mm 7 gaten
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Schuurschijf
443SA
Gebruik de 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA voor het verwijderen 
van schuurkrassen voorafgaand aan het repareren van autopanelen met het 3M™ Per-
fect it™ polijstsysteem. Onze foam schijf verwijdert schuurkrassen in de lak voordat 
er wordt gepolijst.

• Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst
• Gebruik vervolgens de juiste compound uit het 3M Perfect-it kleurenpalet
• Het gebruik van wollen pads is niet meer nodig en er hoeft minder lang te worden 

gepolijst
• Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld
• Schuurmateriaal: siliciumcarbide
• Bevestigingswijze: Klittenband

Art . Nr . Korrel Diameter

E50414 P3000 150 mm

Schuurschijf
443SA
De schijf is gemaakt met een piramidestructuur, die meerdere lagen minerale deel-
tjes schuurmateriaal met een fijne grofte bevat. Daarbij komt continu nieuw mineraal 
bloot te liggen, waardoor het product lang meegaat en garant staat voor een constan-
te finish.

• Ideaal voor preparatie van panelen voordat blanke lak wordt aangebracht of voor-
afgaand aan compounding

• Geschikt voor hand- en machineapplicatie
• Foam constructie zorgt voor uniforme matte finish
• Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld
• Aantal gaten: Geen gaten

Art . Nr . Diameter Kleur

51130 150 mm Grijs

Schuurschijf
SC-DR
• Stevige non-woven schijf die agressief ontbraamt en finisht.
• Flexibele, non-woven schijf in combinatie met Roloc™-rug voor agressief slijpen .
• Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consis-

tente finish .
• 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van 

schijven
• Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art . Nr . Diameter

07485 75 mm



SCHUURSCHIJVEN

122

Schuurschijven
Scotch-Brite™ SC-DH
Scotch Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning producten 
waarin schuurkorrels zijn gemengd met non woven nylon of synthetische vezels. 

• Voor reinigen, finishen, blenden en licht ontbramen
• Open web-materiaal blijft koel en is bestand tegen vollopen bij langdurige bedie-

ning
• Flexibele schijf conditioneert oppervlakken zonder het basismateriaal te bescha-

digen
• Geschikt voor metalen, composieten, kunststoffen en andere materialen
• Klittenbandbevestigingssysteem om snel schijven te vervangen in finishingpro-

cessen met meer stappen
• Mineraaltype: Aluminiumoxide

Art . Nr . Korrelgrofte Kleur Diameter

65333 CRS Bruin 115 mm

65335 Medium Rood 115 mm

Schuurschijf
1950 siaspeed multihole
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Diameter Verpakking Uitvoering

142209 P80 125 mm 5 st DIY

142211 P120 125 mm 5 st DIY

142212 P150 125 mm 5 st DIY

142213 P180 125 mm 5 st DIY

142214 P240 125 mm 5 st DIY

148053 P80 150 mm 5 st DIY

148056 P120 150 mm 5 st DIY

148057 P150 150 mm 5 st DIY

148058 P180 150 mm 5 st DIY

148059 P240 150 mm 5 st DIY
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Schuurschijf
1950 siaspeed
 Festool 49 stg multihole gatenpatroon.

• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Uitstekende oppervlaktekwaliteit
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product

Art . Nr . Korrel Diameter Aantal stof-
gaten

Verpakking

148908 P40 150 mm 49 st 50 st

148909 P60 150 mm 49 st 50 st

148910 P80 150 mm 49 st 100 st

148911 P100 150 mm 49 st 100 st

148912 P120 150 mm 49 st 100 st

148913 P150 150 mm 49 st 100 st

148914 P180 150 mm 49 st 100 st

148915 P220 150 mm 49 st 100 st

148916 P240 150 mm 49 st 100 st

148917 P280 150 mm 49 st 100 st

148918 P320 150 mm 49 st 100 st

Schuurschijf
1950 siaspeed
S-performance multihole.

• Veelzijdig allround product
• Fijn schuurbeeld
• Weinig verstopping
• Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
• Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging

Art . Nr . Korrel Diameter Verpakking

148851 P40 125 mm 50 st

148852 P60 125 mm 50 st

148854 P80 125 mm 50 st

148855 P100 125 mm 50 st

148856 P120 125 mm 50 st

148858 P150 125 mm 50 st

148859 P180 125 mm 50 st

148860 P220 125 mm 50 st

148861 P240 125 mm 50 st

148862 P280 125 mm 50 st

148863 P320 125 mm 50 st
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Schijf met gat
1960 siarexx cut
Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig 
schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, 
dat in elk opzicht overtuigt.

• De norm op hout, lak en verf - Perforatie: 49-gaats
• Dragermateriaal: C-papier; B-papier
• Kleur achterkant: wit - kleur korrelzijde: geel

Art . Nr . Korrel Diameter Centraal asgat Verpakking

4032 .8963 .0040 P40 150 mm 10 mm 50 st

4032 .8963 .0060 P60 150 mm 10 mm 50 st

4032 .8963 .0080 P80 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0100 P100 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0120 P120 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0150 P150 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0180 P180 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0220 P220 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0240 P240 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0280 P280 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0320 P320 150 mm 10 mm 100 st

4032 .8963 .0400 P400 150 mm 10 mm 100 st

Schijf centraal asgat
1960 siarexx cut
Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig 
schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, 
dat in elk opzicht overtuigt.

• De norm op hout, lak en verf - Perforatie: 14-gaats
• Dragermateriaal: C-papier; B-papier
• Kleur achterkant: wit - kleur korrelzijde: geel

Art . Nr . Korrel Diameter Centraal asgat Verpakking

7762 .1484 .0040 P40 150 mm 18 mm 50 st

7762 .1484 .0060 P60 150 mm 18 mm 50 st

7762 .1484 .0080 P80 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0100 P100 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0120 P120 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0150 P150 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0180 P180 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0220 P220 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0240 P240 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0280 P280 150 mm 18 mm 100 st

7762 .1484 .0320 P320 150 mm 18 mm 100 st
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Schijf
7900 sianet
Het krachtige netschuurmiddel voor hout, verf en lakken. De speciale netstructuur 
van 7900 sianet maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk.

• Kleur achterkant: wit - Kleur korrelzijde: beige

Art . Nr . Korrel Diameter Verpakking

6397 .0967 .0080 P80 150 mm 50 st

6397 .0967 .0100 P100 150 mm 50 st

6397 .0967 .0120 P120 150 mm 50 st

6397 .0967 .0150 P150 150 mm 50 st

6397 .0967 .0180 P180 150 mm 50 st

6397 .0967 .0220 P220 150 mm 50 st

6397 .0967 .0240 P240 150 mm 50 st

6397 .0967 .0320 P320 150 mm 50 st

6397 .0967 .0400 P400 225 mm 50 st

8023 .0581 .0080 P80 225 mm 25 st

8023 .0581 .0100 P100 225 mm 25 st

8023 .0581 .0120 P120 225 mm 25 st

8023 .0581 .0150 P150 225 mm 25 st

8023 .0581 .0180 P180 225 mm 25 st

8023 .0581 .0220 P220 225 mm 25 st

Schuurschijf
Siavlies
• Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan - Snelle matering
• Gelijkmatig schuurbeeld - Lange levensduur
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art . Nr . Korrel Diameter Verpakking

7338 .6815 .6921 P320 - Very Fine A 125 mm 10 st

Schuurschijf
Siavlies met klitteband
• Perfecte finish - Snelle matering - Gelijkmatig schuurbeeld
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Lange levensduur - Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art . Nr . Korrel Kleur Diameter Verpakking

7866 .2539 .6921 P320 - Very Fine A rood 150 mm 20 st

7866 .2539 .8715 P600 - Ultra Fine S grijs 150 mm 20 st
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Tussenschijf 103-gaats
Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige 
slijpschijven. De 10 mm dikke tussenschijf is met een J-Hook klithechtingbekleding 
uitgerust. Ook geschikt voor het gebruik met 6-, 7-, 9- en 15-gaats schijven. De 103 
afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk. Door het gebruik van de 
drukcompenserende tussenschijf, past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en 
gelaste vormen aan.

• Kleur achterkant: zwart
• Kleur korrelzijde: zwart
• Perforatie: 103-gaats
• Technische details: siafast-klithechtsysteem

Art . Nr . Diameter

0020 .7858 150 mm

Tussenschijf 33-gaats
Oplossing voor steunschijven met microklithechting en multigaatsschijven; Betere 
afzuiging; Omgevingslucht met minder stof. Weinig verstopping bij het schuurmid-
del. Geen prestatieverlies bij het schuren Op alle steunschijven Ø 150 mm die met 
een microklithechting uitgerust zijn en waarmee multigaats-schuurschijven gebruikt 
worden.

• Kleur achterkant: zwart
• Kleur korrelzijde: zwart
• Perforatie: 33-gaats
• Technische details: siafast-klithechtsysteem

Art . Nr . Diameter

0020 .7428 150 mm

Tussenschijf 19-gaats
De afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk. Door het gebruik van de 
drukcompenserende tussenschijf past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en 
gelaste vormen aan.

• Kleur achterkant: zwart
• Kleur korrelzijde: zwart
• Perforatie: 19-gaats
• Technische details: siafast-klithechtsysteem

Art . Nr . Diameter

0020 .8128 215 mm
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Tussenpad
• Optimale werking voor multihole schijven (81x133mm)
• Vermindert slijtage van de originele pad
• Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal

Art . Nr . Afmeting

0020 .6735 .0004 81x133 mm

Tussenpad
• Optimale werking voor multihole schijven (100x147mm)
• Vermindert slijtage van de originele pad
• Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal

Art . Nr . Afmeting

0020 .6735 .0003 100x147 mm

Tussenpad
• Optimale werking voor multihole schijven (125 en 150mm)
• Vermindert slijtage van de originele pad
• Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal

Art . Nr . Diameter

0020 .6735 .0001 125 mm

0020 .6735 .0002 150 mm
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Schuurpapier
Pro Grade PrecisionTM

3M™ Pro Grade Precision™ Schuurvellen voor sneller schuren zijn beter dan ooit 
dankzij de combinatie van een NO-SLIP GRIP™-rug en premium mineraaltechnologie 
die wordt gebruikt in CUBITRON™ II industriële schuurmiddelen, wat zorgt voor een 
langere levensduur van het vel, minder inspanning en minder vermoeidheid van de 
handen dan bij conventioneel schuurpapier.

• Geschikt voor zowel nat als droog schuren
• De kleur van het schuurpapier verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent 

niet
• Past zich aan het oppervlak aan om het schuren te vergemakkelijken
• Verkrijgbaar in verschillende korrels voor een gladde afwerking
• Zeer geschikt voor constructiewerk, houtbewerking, timmerwerk en woningver-

beteringsprojecten

Art . Nr . Korrel Afmeting

26060TRI-3 P60 228x279 mm

26080TRI-3 P80 228x279 mm

26120TRI-3 P120 228x279 mm

26150TRI-3 P150 228x279 mm

26180TRI-3 P180 228x279 mm

26220TRI-3 P220 228x279 mm

26320TRI-3 P320 228x279 mm

26000TRI-6 P80/P150/P220 228x279 mm

Schuurvel
255P
3M™ Papieren schuurvellen 255P gebruiken een schuurmiddel op basis van aluminiu-
moxide en zijn voorzien van een zware papieren rug. 

In alle processen van de carrosseriewerkplaats, van de voorbehandeling tot de afwer-
king, spelen onze schuurmiddelen een belangrijke rol. We hebben een volledige reeks 
schuurmiddelen ontwikkeld die geschikt zijn voor elk toepassingstype en die gebruik-
maken van innovatieve technologieën voor superieure prestaties, minimale loading en 
een consistente afwerking. Voor gebruik bij het verwijderen van duurzame elektrosta-
tische verflagen en bij werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken;

• Handmatig of machinaal gebruik

Art . Nr . Korrel Afmeting

05281 P80 230x280 mm

05279 P120 230x280 mm

05278 P150 230x280 mm

05277 P180 230x280 mm
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Schuurvellen
Schuurvellen

Schuurvel
235U
3M™ papieren schuurvellen 235U hebben een flexibele rug met in hars gelijmd 
schuurmineraal op basis van aluminiumoxide. Onze 235U vellen hebben een anti-vol-
loopcoating. Met de hand schuren van ongelakte en gelakte houten werkstukken en 
kunststoffen .

• In hars gelijmd
• Anti-volloopcoating
• Schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide op een flexibele rug

Art . Nr . Korrel Afmeting

03658 P80 230x280 mm

03657 P100 230x280 mm

03656 P120 230x280 mm

03655 P150 230x280 mm

03654 P180 230x280 mm

03653 P220 230x280 mm

03652 P240 230x280 mm

Schuurvel
734
Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijdend schuurpapier voor vrijwel 
elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente 
snijwerking. De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit 
schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgroftes voor een 
ultrafijne afwerking. Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt 
voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om 
elektrostatische verflagen te verwijderen.

Art . Nr . Korrel Afmeting

02020 P120 230x280 mm

02019 P150 230x280 mm

02018 P180 230x280 mm

02015 P220 230x280 mm

02014 P240 230x280 mm
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Blad standaard met etiket
1960 siarexx cut
Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig 
schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, 
dat in elk opzicht overtuigt.

• De norm op hout, lak en verf
• Dragermateriaal: C-papier; B-papier
• Kleur achterkant: wit
• Kleur korrelzijde: geel
• Perforatie: zonder gaten
• Technische details: geëtiketteerd

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

1048 .4405 .0040 P40 230x280 mm 25 st

1048 .4405 .0060 P60 230x280 mm 50 st

1048 .4405 .0080 P80 230x280 mm 50 st

1048 .4405 .0100 P100 230x280 mm 50 st

1048 .4405 .0120 P120 230x280 mm 50 st

1048 .4405 .0150 P150 230x280 mm 50 st

1048 .4405 .0180 P180 230x280 mm 100 st

1048 .4405 .0220 P220 230x280 mm 100 st

1048 .4405 .0240 P240 230x280 mm 100 st

1048 .4405 .0280 P280 230x280 mm 100 st

1048 .4405 .0320 P320 230x280 mm 100 st

Schuurvel
618
3M™ Fre-Cut™ Schuurstrook 618 maakt gebruik van siliciumcarbide mineraal omwille 
van zijn betere prestaties, zijn antivolloopeigenschappen en de mogelijkheid om een 
consistentere finish kwaliteit te verkrijgen. Dit product is beschikbaar in heel uiteen-
lopende afmetingen en groftes, zodat het voor een groot aantal toepassingen geschikt 
is.

• Siliciumcarbide schuurvel
• Verkrijgbaar in meerdere korrelgrootten van P80 tot P500
• Kies voor superieure prestaties, minimale stofophoping en een consistente afwer-

king

Art . Nr . Korrel Kleur Afmeting

02562N P180 grijs 230x280 mm

02558N P320 grijs 230x280 mm
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Bladen
1748 sialac
Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac op-
timale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering 
en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.

• Perfecte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken
• Dragermateriaal: B-papier
• Kleur achterkant: blauw
• Kleur korrelzijde: lichtgrijs
• Perforatie: zonder gaten

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

0199 .5922 .0180 P180 115x140 mm 50 st

0199 .5922 .0220 P220 115x140 mm 50 st

0199 .5922 .0280 P280 115x140 mm 50 st

0199 .5922 .0320 P320 115x140 mm 50 st

0199 .5922 .0400 P400 115x140 mm 50 st

Blad
1960 siarexx cut
Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig 
schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, 
dat in elk opzicht overtuigt.

• De norm op hout, lak en verf
• Dragermateriaal: C-papier; B-papier
• Kleur achterkant: wit
• Kleur korrelzijde: geel
• Perforatie: zonder gaten

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

4097 .5762 .0040 P40 230x280 mm 25 st

4097 .5762 .0060 P60 230x280 mm 50 st

4097 .5762 .0080 P80 230x280 mm 50 st

4097 .5762 .0100 P100 230x280 mm 50 st

4097 .5762 .0120 P120 230x280 mm 50 st

4097 .5762 .0150 P150 230x280 mm 50 st

4097 .5762 .0180 P180 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0220 P220 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0240 P240 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0280 P280 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0320 P320 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0400 P400 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0500 P500 230x280 mm 100 st

4097 .5762 .0600 P600 230x280 mm 100 st
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Schuurvel
1948 siaflex
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Goed bestand tegen korreluitbraak
• Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
• Minimale verstopping dankzij open strooiing
• Lange standtijd
• Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
• Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-

dauw)

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

3855 .8589 .0040 P40 230x280 mm 25 st

3855 .8589 .0060 P60 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0080 P80 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0100 P100 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0120 P120 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0150 P150 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0180 P180 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0220 P220 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0240 P240 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0280 P280 230x280 mm 50 st

3855 .8589 .0320 P320 230x280 mm 50 st

Schuurvel
1948 siaflex
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Goed bestand tegen korreluitbraak
• Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
• Minimale verstopping dankzij open strooiing
• Lange standtijd
• Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
• Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-

dauw)

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking Uitvoering

142216 P80 230x280 mm 5 st DIY

142217 P100 230x280 mm 5 st DIY

142218 P120 230x280 mm 5 st DIY

142219 P150 230x280 mm 5 st DIY

142220 P180 230x280 mm 5 st DIY

142221 P240 230x280 mm 5 st DIY

142222 P320 230x280 mm 5 st DIY

145727
2x P120
2x P180
2x P240

230x280 mm 6 st DIY
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Schuurstrook
2951 siatur siasoft
• Handig en comfortabel schuren door siasoft foambacking
• Zeer sterk, flexibel en slijtvast schuurmateriaal vanwege 

een linnen backing
• Geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout en scherp metalen randen, voor 

contourwerk en geprofileerd werk
• Breed korrelbereik van P80 tot P320

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

6269 .3860 .0080 P80 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0100 P100 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0120 P120 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0150 P150 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0180 P180 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0220 P220 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0240 P240 115x140 mm 20 st

6269 .3860 .0320 P320 115x140 mm 20 st

Schuurstrook
1950 siaspeed siasoft
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking

4564 .0566 .0180 P180 115x140 mm 50 st

4564 .0566 .0240 P240 115x140 mm 50 st

4564 .0566 .0320 P320 115x140 mm 50 st

4564 .0566 .0400 P400 115x140 mm 50 st

4564 .0566 .0500 P500 115x140 mm 50 st

4564 .0566 .0600 P600 115x140 mm 50 st
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Schuurrol
235U
• Onze 235U rollen hebben een flexibele rug met in hars gebonden schuurmineraal op 

basis van aluminiumoxide
• Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating

Art . Nr . Korrel Afmeting

04392 P100 115mm x 50m

04391 P120 115mm x 50m

04390 P150 115mm x 50m

04389 P180 115mm x 50m

Schuurrol
Pro Grade Precision TM

3M™ Pro Grade Precision™ schuurrollen voor sneller schuren zijn beter dan ooit dank-
zij de combinatie van een NO-SLIP GRIP™ achterzijde en premium mineraaltechnolo-
gie die wordt gebruikt in CUBITRON™ II industriële schuurmiddelen.

• NO-SLIP GRIP™ achterzijde helpt de vermoeidheid van de hand te verminderen
• Geschikt voor zowel nat als droog schuren
• De kleur van het schuurpapier verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent 

niet
• Zeer geschikt voor constructiewerk, voorbereiding van schilderwerk, houtbewer-

king, timmerwerk en woningverbeteringsprojecten
• 

Art . Nr . Korrel Afmeting

250TRI80 P80 115mm x 2,5 m

250TRI120 P120 115mm x 2,5 m

250TRI180 P180 115mm x 2,5 m

250TRI220 P220 115mm x 2,5 m

500TRI120 P120 115mm x 5m

500TRI180 P180 115mm x 5m

500TRI220 P220 115mm x 5m
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Schuurrol
255P
• Gebruik 3M™ Schuurrol 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zwa-

re papieren rug voor schuurwerkzaamheden
• Kan op maat worden geknipt en op gangbare machines bevestigd worden

Art . Nr . Korrel Afmeting

61007 P80 95mm x 23m

61034 P80 115mm x 23m

61005 P120 95mm x 23m

61032 P120 115mm x 23m

61004 P150 95mm x 23m

61031 P150 115mm x 23m

61003 P180 95mm x 23m

61030 P180 115mm x 23m

61002 P220 95mm x 23m

61001 P240 95mm x 23m

61028 P240 115mm x 23m

Schuurrol
241UZ
• Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten
• Antistatisch om het vollopen tegen te gaan
• Voorzien van scheurbestendige rug

Art . Nr . Korrel Afmeting

61176 P60 115mm x 50m

61177 P80 115mm x 50m

61178 P100 115mm x 50m

61179 P120 115mm x 50m

61182 P220 115mm x 50m
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Schuurrol
CF-RL
Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het fini-
shen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststof-
fen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, 
kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal 
op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige le-
vensduur van het product.

• Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten 
en reinigen

• Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
• Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik

Art . Nr . Kleur Korrel Afmeting Schuurmateriaal

03760 rood AVFN 100mm x 10m aluminiumoxide

07611 grijs SUFN 100mm x 10m siliciumcarbide

Schuurrollen
CF-RL

De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, 
blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof opper-
vlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen 
kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vol-
lopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent 
blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal 
met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt 
voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor 
grotere gebieden.

• De rol kan op elke lengte worden afgeknipt
• De vervormbare pad komt ook op moeilijk te bereiken plekken
• Geschikt voor handmatig gebruik of op polijstmachines met trilfunctie en twee 

pads
• De open webstructuur gaat vollopen tegen, voor een consistente snijwerking van 

het schuurmateriaal
• Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen

Art . Nr . Kleur Korrel Afmeting Schuurmateriaal

07453 rood AVFN 125mm x 10m aluminiumoxide

07454 grijs SVFN 125mm x 10m siliciumcarbide
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Schuurvel op rol
216U
Krijg maximale flexibiliteit tijdens het schuren met het 3M™ Soft Hand Schuurvel 
216U. Ons schuurpapier is met name goed voor het fijnmazig schuren wanneer de an-
tivolloopeigenschappen duidelijk merkbaar zijn. Het 3M™ Soft Hand Schuurvel 216U 
is bedoeld voor het met de hand schuren van verf, primer en plamuurlagen. Dankzij 
het zachte schuim vormt het schuurpapier zich naar het te schuren item, gaat goed 
rond bochten en geeft een gelijkmatig resultaat bij het met de hand schuren.

• Flexibel in het gebruik
• Schuurpapier op een foam rug
• Comfortabel met de hand schuren van primer-, verf- en plamuurlagen

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal vellen

60539 P150 114x135 mm 500

60540A P180 114x135 mm 500

60542A P240 114x135 mm 500

60544 .320 P320 114x135 mm 500

Schuurrol
1950 Siaspeed Siasoft
• Afmeting 115x25000 mm
• Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
• Zeer lange standtijd
• Snellere schuurtijd
• Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk min-

der volloopt
• Veelzijdig allround product
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art . Nr . Korrel Afmeting

2237 .4334 .0180 P180 115mm x 25m

2237 .4334 .0240 P240 115mm x 25m

2237 .4334 .0320 P320 115mm x 25m

2237 .4334 .0400 P400 115mm x 25m

2237 .4334 .0500 P500 115mm x 25m
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Rol per stuk
1960 Siarexx cut
Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig 
schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, 
dat in elk opzicht overtuigt.

• De norm op hout, lak en verf
• Dragermateriaal: C-papier; B-papier
• Kleur achterkant: wit
• Kleur korrelzijde: geel
• Perforatie: zonder gaten

Art . Nr . Korrel Afmeting

3281 .1275 .0040 P40 115mm x 50m

3281 .1275 .0060 P60 115mm x 50m

3281 .1275 .0080 P80 115mm x 50m

3281 .1275 .0100 P100 115mm x 50m

3281 .1275 .0120 P120 115mm x 50m

3281 .1275 .0150 P150 115mm x 50m

3281 .1275 .0180 P180 115mm x 50m

3281 .1275 .0220 P220 115mm x 50m

3281 .1275 .0240 P240 115mm x 50m

3281 .1275 .0280 P280 115mm x 50m

3281 .1275 .0320 P320 115mm x 50m

Schuurrol
1960 Siarexx
• Veelzijdig allround product
• Fijn schuurbeeld
• Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
• Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art . Nr . Korrel Afmeting

2597 .5994 .0040 P40 95mm x 25m

2597 .5994 .0060 P60 95mm x 25m

2597 .5994 .0080 P80 95mm x 25m

2597 .5994 .0100 P100 95mm x 25m

2597 .5994 .0120 P120 95mm x 25m

2597 .5994 .0150 P150 95mm x 25m

2597 .5994 .0180 P180 95mm x 25m

2597 .5994 .0220 P220 95mm x 25m

2597 .5994 .0240 P240 95mm x 25m

2597 .5994 .0320 P320 95mm x 25m
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Schuurrol
1948 Siaflex
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Goed bestand tegen korreluitbraak
• Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
• Minimale verstopping dankzij open strooiing
• Lange standtijd
• Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
• Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-

dauw)

Art . Nr . Korrel Afmeting Verpakking Uitvoering

142229 P80 95mm x 5m 5 st DIY

142230 P100 95mm x 5m 5 st DIY

142231 P120 95mm x 5m 5 st DIY

142232 P150 95mm x 5m 5 st DIY

142233 P180 95mm x 5m 5 st DIY

142234 P240 95mm x 5m 5 st DIY

142235 P320 95mm x 5m 5 st DIY

Schuurrol
1948 Siaflex
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Goed bestand tegen korreluitbraak
• Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
• Minimale verstopping dankzij open strooiing
• Lange standtijd
• Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
• Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-

dauw)

Art . Nr . Korrel Afmeting

2334 .2600 .0080 P80 95mm x 25m

2334 .2600 .0100 P100 95mm x 25m

2334 .2600 .0120 P120 95mm x 25m

2334 .2600 .0150 P150 95mm x 25m

2334 .2600 .0180 P180 95mm x 25m

2334 .2600 .0220 P220 95mm x 25m

2334 .2600 .0240 P240 95mm x 25m

2334 .2600 .0320 P320 95mm x 25m



SCHUURSPONZEN & PADS

140

Schuurspons PGP
Pro Grade Precision TM

Hou het oppervlak schoon tijdens het schuren met de hand met de 3M™ Pro Grade 
Precision™ Blokschuurspons met stofkanalen. Deze twee-in-één schuurspons met 
innovatieve kanalen aan de ene kant en een vlak oppervlak aan de andere kant, is ide-
aal voor detailwerk en vlakschuren. Deze schuurspons, die is gemaakt van premium 
mineralen en ultra-duurzaam schuim, gaat klus na klus mee en laat u eenvoudig de 
richting bepalen waarin u wilt schuren. Een innovatieve coating helpt verstopping te 
verminderen en u kunt de spons afspoelen en opnieuw gebruiken.

• De kant met kanalen in ruitpatroon voert stof af van het oppervlak en is zeer ge-
schikt voor gedetailleerd schuren

• Geschikt voor zowel nat als droog schuren
• De schuurspons verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent niet
• Past zich aan het oppervlak aan voor gemakkelijk schuren
• Bestemd voor gebruik op de meeste ondergronden
• Ideaal voor binnen- en buitengebruik
• Zeer geschikt voor constructiewerk, houtbewerking, timmerwerk en woningver-

beteringsprojecten

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal schuurzijden

2502TRI-120 P120 63,5x114,3 mm 4

2503TRI-180 P180 63,5x114,3 mm 4

2504TRI-220 P220 63,5x114,3 mm 4

Schuurspons
De 3M™ schuurspons is ideaal voor het droog of nat schuren van hout, verf, metaal, 
kunststof en gipsplaat. En als u klaar bent, gewoon afspoelen voor volgend gebruik. 
Vervormbaar, comfortabel, flexibel en handig.

• Universele schuurspons
• Afspoelen en hergebruiken
• Kan nat en droog worden gebruikt

Art . Nr . Korrel Afmeting Aantal schuurzijden

CP-000-ESF extra fijn 95,2x66,6 mm 4

CP-001-ESF fijn 95,2x66,6 mm 4

CP-002-ESF middel 95,2x66,6 mm 4

CP-042-ESF fijn, hoeken en randen 73x123 mm 4
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Schuursponzen
Softback
3M™ Softback Schuurspons is ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.

• Flexibel foam pad voor het met de hand schuren of repareren van hoeken, randen 
en moeilijk te bereiken plaatsen

• Bij het schuren van hoeken en randen met een zachte schuurspons is de kans op 
doorschuren kleiner

• Helpt bij verwijderen van zgn . fingermarks
• Kan nat en droog worden gebruikt
• Mineraaltype: Aluminiumoxide

Art . Nr . Korrel Afmeting

03808 medium 140x115 mm

E03809 fijn 140x115 mm

E03810 superfijn 140x115 mm

Handpad
7448+
Scotch-Brite™ Ultra Fine handpad 7448+ is speciaal ontwikkeld voor het voor- en na-
bewerken van metalen oppervlakken en voor de voorbereiding van ondergrond voor 
schilderen. In tegensteling tot fijn staalwol rafelen ze niet tijdens gebruik, roesten ze 
niet na gebruik en laten ze geen fijne metaalsplinters achter. Ze zijn flexibel en gaan 
lang mee. Gebruik Scotch-Brite™ Ultra Fine handpad 7448+ in plaats van fijne staal-
wol voor het voor- en nabewerken van metalen oppervlakken en voor de voorberei-
ding van ondergrond voor schilderen.

• Scotch-Brite Ultra Fine pads zijn gevuld met dicht gestrooide siliciumcarbide 
schuurkorrels, een zeer scherp synthetisch materiaal dat meestal wordt gebruikt in 
toepassingen met weinig druk, zoals bij verfvoorbereiding.

• De dicht opeen geplaatste partikels leveren een consistente, uniforme schurende 
werking gedurende de hele levensduur van de pad en het mineraal valt sneller 
uiteen dan aluminiumoxide voor een superieure finish .

• Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig, waardoor 
de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel 
verstopt raken .

• Ultra Fine finishing levert beter resultaat dan staalwol.
• Efficiënt voor reinigen, blenden, voorbereiden en finishen op metaal, hout, kunst-

stof en composieten
• Schuurmateriaal: siliciumcarbide

Art . Nr . Korrel Afmeting

07448 SULFN 158x224 mm
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Handpad
7446
Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 maakt gebruik van een open, agressief web 
voor een effectieve manuele blending, algemene reiniging, voorbereidingswerk en 
finishing. Het flexibele materiaal past zich aan aan zowel vlakke als onregelmatige 
contouren zonder de vorm van het basismateriaal aan te tasten. In tegenstelling tot 
staalwol, zal de Blending Handpad niet scheuren tijdens gebruik, niet roesten na ge-
bruik, of laat het geen fijne metalen splinters na.

• Universele handpad voor manueel blenden en finishen op metalen, hout en andere 
materialen

• Flexibel materiaal om krassen te blenden op onregelmatige oppervlakken zonder 
dat het de vorm van het werkstuk aantast

• Biedt vergelijkbare prestaties als staalwol graad 3 zonder scheuren, roesten of 
splinters achter te laten

• Geschikt voor houtbewerking, verfvoorbereiding, het schuren van sealer en om te 
schuren tussen lagen

• Combinatie van non-woven constructie en schuurkorrels zorgen voor een consis-
tente snijkracht gedurende de levensduur van de herbruikbare pad

• Materiaal: Plastic

Art . Nr . Korrel Afmeting

07446 Medium 152,4x224 mm

Handpad
7447
Gebruik Scotch Brite™ Handpad voor algemeen gebruik. Handig voor lastige reini-
gingsklussen. Scotch Brite Pads worden gebruikt zoals staalwol van kwaliteit 1, zon-
der uitrafelen of roesten. Ze laten geen fijne metaalsplinters achter. Het non woven, 
open webmateriaal is bestand tegen vollopen en kan droog, met water of met op-
losmiddelen worden gebruikt. Ze liggen prettig in de hand voor precieze beheersing, 
maar kunnen ook worden gebruikt met een handblok voor een uniforme finish, of op 
een vlakschuurmachine voor grotere gedeelten.

• Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier, en andere niet-ge-
weven

• Producten voor het reinigen of finishen
• Zeer fijne afwerking overtreft staalwol voor het reinigen, blenden, voorbereiden en 

finishing op metaal, hout, kunststoffen en composieten .
• Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren
• Kan gevouwen worden voor eenvoudiger gebruik

Art . Nr . Korrel Afmeting

07447 VFN 158x224 mm
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Schuurstrook
Siavlies flex
• Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Snelle matering
• Gelijkmatig schuurbeeld
• Lange levensduur
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art . Nr . Korrel Afmeting

0948 .3321 .6921 P320 - Very Fine A 115x230 mm

0948 .3321 .8711 P600 - Ultra Fine 115x230 mm

Schuurstrook
Siavlies speed
• Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
• Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
• Snelle matering
• Gelijkmatig schuurbeeld
• Lange levensduur
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art . Nr . Korrel Afmeting

4179 .6770 .6921 P320 - Very Fine 81x133 mm

Handpad
7440
Gebruik het Scotch Brite™ Cut and Polish Vel voor agressief blenden en finishen. Onze 
Cut en Polish vellen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te rei-
nigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor 
zwaardere taken – inclusief metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van 
roest.

• Ontwerp dat bestand is tegen vollopen zorgt voor een consistente prestatie over 
het hele vel

• Vervormbaar en zacht voor een gelijkmatige finish
• Flexibel om ook de moeilijk te bereiken plekken te behandelen
• Uiterst duurzaam materiaal zorgt voor een lange levensduur
• Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art . Nr . Korrel Afmeting

07440 medium 158x224 mm



SCHUURSPONZEN & PADS

144

Schuurpad
Siasponge 7983 Flex Pad
• Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Gelijkmatig schuurbeeld zonder vingerafdrukken
• Geen doorschuren op randen en profielen
• Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren
• Oranje: voor grondverf
• Geel: na grondverf
• Groen: voor aflak
• Blauw: voor hoogglans zwart

Art . Nr . Korrel Afmeting Kleur Verpakking

0070 .1244 2 - Medium 98x120 mm oranje 10 st

0070 .1247 3 - Fine 98x120 mm geel 10 st

0070 .1232 4 - Superfine 98x120 mm groen 10 st

145728
1x Medium 

1x Fine 
1x Superfine

98x120 mm
1 x oranje 

1 x geel
1 x groen

3 st

Handschuurblok
Siasponge 7990 Combiblock
• Met scherpe en ronde hoek
• Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
• Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
• Gelijkmatig schuurbeeld door drukverdeling
• Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren

Art . Nr . Korrel Afmeting Kleur Verpakking

0070 .1255 2 - Medium 69x98 mm oranje 10 st

0070 .1230 3 - Fine 69x98 mm geel 10 st

0070 .1351 4 - Superfine 69x98 mm blauw 10 st

146551
1x Medium 

1x Fine 
1x Superfine

69x98 mm
1 x oranje

1 x geel 
1 x blauw

3 st
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Schijf centraal asgat .................................124
Schijf met gat ............................................124
Schildersbroek ..............................................6
Schildersstoffers ...............101, 102, 103, 104
Schoonmaakdoekjes ..................................97
Schuurpads ..............................................144
Schuurpapier ............................................128
Schuurrollen .....134, 135, 136, 137, 138, 139
Schuurschijven ..........................120-123, 125
Schuursponzen...........................99, 140, 141
Schuurstroken ...116, 117, 118, 119, 133, 143
Schuurvellen .....................128, 129, 130, 132
Schuurvel op rol........................................137
Set van 2 filterpatronen ..............................47
Set van 2 voorfilters ....................................47
Spatkleed® .................................................84
Sponzen .......................................98, 99, 100
Steenband ............................................73, 74
Stofblik + veger .........................................107
Stofblik metaal ..........................................107
Stoffilters ...............................................47, 48
Stofmaskers FFP2 ......................................46
Stofmaskers FFP3 ................................45, 46
Straatbezem bassine stalks...............110, 111
Straatbezem kunstvezel ........................... 110

Sweater ..........................................12, 13, 14
Sweater ZIP Neck .......................................12
T-shirt ..........................................................15
Tape voor trapbekleding .............................75
Teleragebol kunststof................................108
Tussenpad ................................................127
Tussenschijf 103-gaats .............................126
Tussenschijf 19-gaats ...............................126
Tussenschijf 33-gaats ...............................126
Tweezijdige Kleefband................................74
Universal Cleaning Wipes ..........................97
Universele vinyl tape ..................................72
Veiligheidsbril..................................34, 35, 36
Veiligheidshelm...........................................38
Verpakkingstape .........................................73
Vest zonder mouwen ..................................18
Vinyl wegwerphandschoenen .....................49
Vladder .....................................................102
Vloertrekker .............................................. 113
Volnerf geitenlederenhandschoenen ..........51
Wave Spons .............................................100
Wegwerp stofmaskers FFP2 ......................45
Wegwerp stofmaskers FFP3 ......................45
Werkborstel Fiber .....................................109
Werkborstel polyamide .............................109
Werkborstel union mix ..............................109
Werkschoenen .......................................20-28
Werksokken ................................................30
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NON PAINT 1   |  UITGAVE 02/2022
•  Werkkledij & schoenen
•  Persoonlijke bescherming
•  Maskeren, protectie & tapes
•  Schuurmateriaal
•  Reinigingsmateriaal

NON PAINT 2   |  UITGAVE 01/2021
•  Egalisatie- & uitvlakmiddelen voor vloeren
•  Pleisters, plamuren & vulmiddelen
•  Voeg- & lijmkitten
•  Lijmen

TOOLS 1   |  UITGAVE 09/2019
•  Verfrollen & borstels
•  Verfemmers, blikken, roosters
•  Plamuurmessen, spatels, schrapers
•  Snijgereedschap
•  Behangtafels, afrolapparaten & tellers
•  Diverse handgereedschappen

TOOLS 2   |  UITGAVE 03/2020
•  Elektrisch gereedschap
•  Ladders, trappen & steigers

PAINT   |  UITGAVE 12/2019
•  Verven & verfspecialiteiten
•  Spuitbussen
•  Chemische vloeistoffen
•  Afbijt- & reinigingsmiddelen

DECO   |  UITGAVE 06/2021
•  Muur- & raambekleding
•  Sierlijsten & -elementen
•  Vloerbekleding
•  Plinten & profielen
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