
1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Bouwmaterialen
Hermans - Vermeulen nv
Langstraat 96
B-2260   Westerlo

tel  014 54 56 08
fax  014 54 55 80

email  info@hermans-vermeulen.be
websites www.hermans-vermeulen.be
  www.uniconstruct.be

P R O M O T I E
S P E C I A L I T E I T E N
& M A T E R I E E L

A C T I E S 
geldig tot

30 sept
2 0 2 0

Husqvarna diamantschijf 230 mm
•	 Universele diamantschijf voor beton, gewapend 

beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, 
betonijzer, enz.

•	 art.: 1017935

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

actie 1
3 schijven kopen =

gratis werfradio
MyBox 2

3x
= GRATIS
werfradio
MyBox 2

* Niet cumuleerbaar met andere actievoorwaarden

10x
= GRATIS
werfradio

DAB+BOX 2

actie 3
10 schijven kopen =

gratis werfradio 
DAB+BOX 2

6x
= GRATIS
werfradio

Rockbox 2

actie 2
6 schijven kopen =

gratis werfradio 
Rockbox 2

Belgametalcover
•	 Volvlaks zelfklevende overpleisterbare folie voor metalen liggers
•	 Ideaal om op metalen liggers te kleven die nadien overpleisterd worden
•	 Overschilder- en overpleisterbaar
•	 Uitstekende hechting op metaal én beton
•	 Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
•	 Zéér sterk hechtende lijmlaag
•	 3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor aansluiting 

met metselwerk of beton
•	 100% volvlakse verlijming
•	 Ook verwerkbaar bij lage temperaturen
•	 Geen roestdoorslag
•	 Breedte: 300 mm
•	 Lengte: 25 m
•	 Kleur: wit
•	 art.: 1181630

NIEUW

Verzinkte lateien (type PG)
Toegepast voor gevelmetselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen. Wordt niet 
verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.

•	 De lateien worden vervaardigd uit constructiestaal en zijn thermisch verzinkt.
•	 Dunne	profilering	(3	mm)	voor	quasi	onzichtbare	verwerking.
•	 De voorzijde van de latei is licht geplooid voor optimale afvoer van overtollig spouwwater.
•	 Zelfdragend, dus geen koudebruggen.
•	 Op	aanvraag	met	een	polyester	poedercoating	in	elke	RAL-kleur	(±	5	werkdagen).
•	 Onzichtbare verwerking 

mogelijk met  meerdere 
types rollaagbeugels 
bij vrij opgelegde la-
teien	(±	8	stuks	nodig	
per	meter	dagmaat).

•	 Tijdens het opmetsen dient 
het horizontale vlak ondersteund 
te worden. Steunen te verwijderen na het 
uitharden van het metselwerk.

•	 Minimale opleg: 20 cm aan weerszijden.

art. hoogte A breedte B dikte C lengte
1064221 60 mm 80 mm 3,2 mm 800 mm
1061496 60 mm 80 mm 3,2 mm 1000 mm
1061492 60 mm 80 mm 3,2 mm 1200 mm
1064160 60 mm 80 mm 3,2 mm 1400 mm
1064158 102 mm 80 mm 3,2 mm 1600 mm
1064161 102 mm 80 mm 3,2 mm 1800 mm
1064159 125 mm 80 mm 3,2 mm 2000 mm
1064162 125 mm 80 mm 3,2 mm 2200 mm
1061493 150 mm 80 mm 3,2 mm 2400 mm
1064163 150 mm 80 mm 3,2 mm 2600 mm
1061491 150 mm 80 mm 3,2 mm 2800 mm
1064164 150 mm 80 mm 3,2 mm 3000 mm
1064165 150 mm 80 mm 3,2 mm 3200 mm

A

B

C

Transpallet 2500 kg
Kenmerken:
•	 Capaciteit: 2500 kg
•	 Vorklengte: 1150 mm
•	 Breedte: 520 mm
•	 Stuurwielen: rubber
•	 Vorkwielen: dubbel - polyurethaan
•	 art.: 1000006

ACTIE
transpallet
capaciteit
2500 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol
•	 Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, 

stukadoors of verbouwingswerken.

•	 Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met 
langs	weerszijden	een	LDPE	folie	die	voorkomt	dat	vloeistoffen	
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton 
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die 
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de 
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.

•	 Afrollen en vasttapen op de ondergrond
•	 Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

•	 ±	280	g/m²	/	weerszijden	LDPE-folie	van	(2	x	14	g/m²)
•	 art.: 1000191

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

rol = 75 m²per 12 stuks -
per	pallet	(32	stuks) -

Opgelet bij 
vergelijkingen

ons protectiekarton =
+/- 280 g/m²
75 m² per rol

weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Protectiedoek herbruikbaar
vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)
Kenmerken:
•	 3-lagen polyestervlies
•	 Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
•	 Tussenlaag:	polyestervlies	180	g/m²	=	hoge	mechanische	beschermingsfactor
•	 Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:
•	 Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:
•	 Herbruikbaar
•	 Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
•	 Alternatief voor protectiekarton
•	 Ondoorlaatbaar	voor	vloeistoffen
•	 Beschermend voor de ondergrond
•	 Antislipcoating onderaan
•	 Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating 

onderkant
•	 Krult niet op bij leggen
•	 Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:
•	 Afrollen + niet meer vast tapen
•	 Herbruikbaar, zeer snel opnieuw op-
rollen	(laat	geen	lijmresten	achter)

•	 Enorme tijds- en materiaalbespa-
ring, geen afval achteraf

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
•	 Smalle trappenfolie 65 cm
•	 Brede rollen voor grote oppervlak-

tes: 2 m x 50 m

art. omschrijving breedte lengte
1059718 Standaard	180	g/m²	-	1m	x	50m 1 m 50 m
1059719 Breedformaat	-	180	g/m² 2 m 50 m
1069746 Voor	trappen	-	180	g/m² 65 cm 25 m

Protectiedoek 
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 3 stuks - 15% -
per 6 stuks - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - steenband
PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdek-
werkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel 
binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en 
bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele 
markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, 
uiterst plooibaar. 

•	 Temperatuurbestendig: 93°C
•	 Dikte: 0,275 mm
•	 Kleefkracht:	7,11	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	47,3	N/	10	mm
•	 Rek: 15%
•	 Inzetduur: kort

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003721 48 mm 50 m 24 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - oranje PVC tape
Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescher-
ming	van	gladde	ondergronden	(hout,	alu,	glas,	...)
 
•	 Temperatuurbestendig: 40°C
•	 Dikte: 0,12 mm
•	 Kleefkracht:	4,3	N	/	25	mm
•	 Treksterkte:	51	N	/	25	mm
•	 Rek: 176%
•	 Inzetduur: 3 weken

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003719 50 mm 33 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP Schilderstape Washi-Tec 3308
•	 Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede 

hechting en treksterkte.
•	 Temperatuurbestendig: 120°C
•	 Dikte: 0,09 mm
•	 Kleefkracht:	1,6	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	34	N	/	10	mm
•	 Rek: 6%
•	 Inzetduur: 6 maanden

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1121311 18 mm 50 m 48 st
1121312 24 mm 50 m 36 st
1121313 30 mm 50 m 32 st
1121314 36 mm 50 m 24 st
1121315 48 mm 50 m 20 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - maskingtape 309
Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest 
kwetsbare ondergronden.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte: 0,10 mm
•	 Kleefkracht:	1,3	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	31,7	N	/	10	mm
•	 Rek: 8%
•	 Inzetduur: 8 weken

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1179334 18 mm 50 m 48 st
1083203 24 mm 50 m 36 st
1150163 30 mm 50 m 32 st
1179335 36 mm 50 m 24 st
1083204 48 mm 50 m 20 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Uitvouwbare masking folie
Dé uitvouwbare folie voor het gemakkelijk afdekken 
én	beschermen	van	raamprofielen	en	deuren.

2 afmetingen:
•	 30 m²: folie traploos uitrekbaar van 45 tot 120 cm 
•	 40 m²: folie traploos uitrekbaar van 58 tot 160 cm

Eigenschappen:
•	 Versterkte zelfklevende strips aan boven- en 

onderkant 
•	 Het middendeel kleeft zodat het volledige op-

pervlak beschermd is
•	 Kan door 1 persoon aangebracht worden.
•	 Zowel binnen als buiten te gebruiken
•	 Zeer scheurbestendig dankzij 40µm folie
•	 Lengte: 25 m
•	 UV-bestendigheid: tot 3 maanden

•	 30 m² - art.: 1165447
•	 40 m² - art.: 1165448

Werkwijze verticaal:
1. Afrollen: rol op de grond leggen + naar 

boven trekken
2. Elke 20 cm aandrukken
3. Links uittrekken
4. Rechts uittrekken
5. Zelfklevend middenvak aandrukken

  

•	 Enorm sterk
•	 Overlapt makkelijk 
oneffenheden	
zoals scharnieren 
en deurklinken

•	 Goed aansluitbaar
•	 Fijn te positioneren

 

Werkwijze horizontaal:
1. Afrollen: van links naar rechts
2. Naar boven uittrekken
3. Naar beneden uittrekken



Bekijk	de	productfilm	op	onze	website	
www.uniconstruct.be

KIP - oranje PVC tape
Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt.
Rolt zeer makkelijk af.
 
•	 Temperatuurbestendig: 80°C
•	 Dikte: 0,13 mm
•	 Kleefkracht:	1,56	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	18	N	/	10	mm
•	 Rek: 150%
•	 Inzetduur: 6 weken

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083240 50 mm 33 m 36 st

AANRADER
prijs / 
kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP Schilderstape - maskingtape
Uitstekende standaard masking tape. Licht gekrepte tape met goede 
kleefkracht en goed hechtvermogen. Goede impregnatie. Voor eenvoudige en kortstondige 
afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
•	 Temperatuurbestendig: tot 66°C
•	 Dikte: 0,12 mm
•	 Kleefkracht:	4,38	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	31,5	N	/	10	mm
•	 Rek: 9%
•	 Inzetduur: kort

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003737 18 mm 50 m 32 st
1003739 24 mm 50 m 24 st
1003745 30 mm 50 m 20 st
1003741 36 mm 50 m 16 st
1003743 48 mm 50 m 12 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP beschermfolie
Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE 
folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, 
tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0,05 mm
•	 Kleefkracht:	3,5	N	/	25	mm
•	 Treksterkte:	30	N	/	25	mm
•	 Rek: 250%
•	 Inzetduur: 3 weken

actie 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm 1000 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083224 75 mm 100 m 36 st
1083225 125 mm 100 m 24 st
1022576 250 mm 100 m 12 st
1003733 500 mm 100 m 6 st
1003735 1000 mm 100 m 6 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP masker - raamafdekfolie
Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke 
PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf 
aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en 
maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0.29 mm
•	 Kleefkracht:	3,14	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	51	N	/	10	mm
•	 Rek:	13%	/	inzetduur:	3	weken

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 270 cm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003723 55 cm 20 m 60 st
1003725 110 cm 20 m 60 st
1003727 150 cm 20 m 40 st
1003729 210 cm 20 m 40 st
1166004 270 cm 17 m 30 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Rubio®  Sil-O-Crème Facade
Rubio® Sil-O-Crème Facade is een hoogwaardige hydrofuge op 
basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor het 
impregneren van baksteen, betonklinkers, minerale pleisters en 
natuursteen.

Eigenschappen:
•	 Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
•	 Goede waterwering en waterafstotend
•	 Scheuroverbruggend en pori-

envullend tot 500 micron
•	 UV-bestendig
•	 Door de thixotropie is het 

product nauwkeurig - zon-
der verlies of morsen - aan 
te brengen

•	 Waterdampdoorlaatbaar
•	 Verhindert mos- en algengroei
•	 Diepe penetratie
•	 Hoge alkalibestendigheid

•	 10 kg - art.: 1104876

Betonverwijderaar
•	 Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
•	 Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terecht-

komt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op 
gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en 
bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.

•	 Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoor-
lijk aan. Daarnaast zijn de dampen van 
zoutzuur slecht voor je gezondheid.

Kenmerken:
•	 Verwijderen van uitgehard beton op 

metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen 
en andere bouwmaterialen

•	 De ondergrond wordt niet aangetast
•	 Makkelijk aan te brengen met een 

lagedrukspuit
•	 Veilig te verwerken
•	 Bij spoeling met water blijven er geen 

schadelijk resten achter
•	 Inhoud: 5 liter
•	 art.: 1160622

Mortelolie UC - transparant
Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere 
verwerkbaarheid.
Bij gebruik in mortel:
•	 Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
•	 Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de 

mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
•	 Volumewinst door invoeren van luchtbellen.
Bij gebruik in beton: 
•	 Betere mengbaarheid en vibratie: geen 

zand- of grindnesten.
•	 Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan 

gewone beton.
•	 Waterbesparing:	betere	water/ce-

mentfactor
Kenmerken:
•	 Dosering mortel: 50cc per 50kg 

cement
•	 Dosering beton: 25cc per 50kg cement
•	 10 liter - art.: 1092989

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubio Elastocoat
•	 Een hoogvisceuze bitumenrubber coating op emulsie basis.
•	 Rubio Elastocoat wordt toegepast als waterdichte laag op daken, 

funderingen, betondekken, kelders en balkons.
•	 Kleur: bruin - wordt zwart bij droging.

Eigenschappen:
•	 Waterdicht en luchtdicht
•	 Goede hechting op diverse ondergronden:
•	 Mineraal: steen, beton, …
•	 Kunststoffen:	PVC,	polyester,	PU,	

EPDM, TPO, …
•	 Metalen: koper, Zink, Aluminium, 

staal, RVS
•	 Blijvend	elastisch	(1000%)
•	 Beschermt tegen corrosie
•	 Gemakkelijk aan te brengen
•	 Basis: emulsie op basis van bitumen, 

rubber en lijmtoevoegingen
•	 Kleur: zwart bij droging
•	 Consistentie: semi-vloeibaar
•	 Densiteit:	1,01	kg/L
•	 5 liter - art.: 1164064

Curing Compound TR Clear
Transparante nabehandeling voor betonvloeren van zeer hoge kwali-
teit  - op basis van harsen.
Toepassingsgebieden:
•	 Een spoelmiddel met een hoog oplossend vermogen voor niet 

uitgeharde polyurethanen.
•	 Vervangt aceton, methyleenchloride 

en andere gebruikelijke reinigings-
middelen.

•	 Lage toxiciteit.
Technische kenmerken:
•	 Densiteit:	0,9	kg/l
•	 Vlampunt: > 39°C
•	 Drager: Solvent Nafta
•	 Kleur: transparant - geen vergeling
•	 Uitzicht na applicatie: wetlook met 

lichte glans
•	 Droog na 2 à 4 uur. Doorharding na 

24 uur, afhankelijk van temperatuur 
en ventilatie.

•	 25 liter - art.: 1101403

Solventvrije ontkistingsolie VRC
Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van 
plantaardige	oliën.	Mag	zeer	fijn	aangebracht	worden.	Ideaal	om	te	
vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten 
van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische 
betonelementen, werfgebruik en voor 
GEOPLAST bekistingspanelen.

•	 Gladde welfsels en breedplaat-
vloeren

•	 Afsluitingen
•	 Balken en kolommen
•	 Wandelementen, kelders, 

gietmuren

•	 25 liter - art.: 1017920

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afdichting rondom muurdoorvoeren
Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.
Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen 
doorheen	beton,	of	muur	(bv.	renovaties)	kan	men	gebruik	maken	van	de	Tangit	M3000.	Tangit	M3000,	is	een	systeem	voor	gas-	
& waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom 
afgedicht met M3000 expansieschuim.
Voor	toepassingen	met	drukkend	water	wordt	een	extra	dichtingssok	(M4082)	mee	gebruikt.

Gebruik:
•	 Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
•	 Diamantboring
•	 Buis doorvoeren
•	 Waterdicht	en	gasdicht	afdichten	tussen	de	muur	en	de	buis,	mbv	schuim	(drukloze	toepassing)	of	mbv	
dichtingssok	en	schuim	(toepassing	met	waterdruk	-	tot	10	meter	waterdruk)

Kenmerken:
•	 Waterdicht in combinatie met dichtsok
•	 Gasdicht	(druk	3	bar)
•	 Krimpt	niet		/		Wringbestendig
•	 Veroudering- en verrottingbestendig
•	 Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
•	 Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
•	 Voor	elk	type	buis	(pvc,	pe,	pp,	etc)

art. omschrijving
1059765 Tangit M3000 expansieschuim
1059766 Tangit M4082 dichtsok

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Compaktuna
•	 Een stabiele, witte kunststof van vloeibaar hars, bijzonder samen-

gesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk, 
gips e.d. Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en verwekt 
in deze, gemengd in het aanmaakwater, 
talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die 
totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte 
toepassingen bieden.

Eigenschappen:
•	 Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal 

sterker dan gewone mortel.
•	 Scheurvrij:	een	similibezetting	(3	mm)	op	

schouwmantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
•	 Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
•	 Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars 

gebonden.
•	 Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met 

Compaktuna voldoet aan EN 12004.
•	 Waterdicht		/		Vet-,	olie-	en	benzinevast.
•	 5 liter - art.: 1089509

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Compaktuna PRO
•	 Compaktuna	PRO	is	als	specifieke	composietsamenstelling	met	

zijn buitengewone eigenschappen een primeur voor bouw en 
industrie, een voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen dat 
de voornaamste troeven van Compaktuna PRO 
zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdicht-
heid, zijn zeer goede verwerkbaarheid en 
zijn	opvallende	flexibiliteit	welke	resulteert	in	
een licht verwerkbare mortel met een groot 
standvermogen.

Eigenschappen:
•	 Uitzonderlijke waterdichtheid
•	 Zeer goede verwerkbaarheid
•	 Opvallende	flexibiliteit

•	 5 liter - art.: 1089511

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie
•	 Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
•	 ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 

8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
•	 Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metsel-

werk, droge en water gevulde boorgaten.
•	 Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
•	 Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadein-

den en wapening.
•	 Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
•	 Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandighe-

den.

20 kokers
300 ml
-	€/st

+ GRATIS BOX

art. koker aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20	kokers)

normale	prijs	/	
koker

actieprijs per 
koker	(afname	
per	20	stuks)

1104663 300 ml 20 st Contacteer ons voor
uw beste prijs1104664 420 ml 20 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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•	 Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, 
luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

•	 Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aanslui-
tingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...

•	 Met de borstel aan te brengen
•	 Vezelversterkt
•	 Verbruik	:	+/-	1	kg/m²
•	 Kleur:	blauw	(zwart	
na	droging)	/	wit	
(aanvraag)

•	 Emmer 5 kg - art. 
1121386

Rectavit Easy Fix
Geschikt voor:
•	 Het	verlijmen	van	isolatiepanelen	(PUR,	PIR,	
XPS,	EPS,	PF,	rotswol,	glaswol,	...)

•	 Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur 
of houten raamwerk

•	 Verlijmen van cellenbetonblokken
•	 Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

Voordelen:
•	 30% tijdswinst in vergelijking 

met de traditionele systemen
•	 Gebruiksklaar, geen poe-

derlijm mengen, zeer snelle 
afrwerking

•	 Pleisteren na 1u
•	 1 bus = 35 kg poederlijm
•	 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
•	 870 ml - art.: 1156878

•	 Ook verkrijgbaar:
•	 Easy Fix Turbo
•	 750 ml - art.: 1179397

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

Powerscrub Wipes
•	 Om	handen	en	vuile	oppervlakken	op	een	snelle	en	efficiënte	

manier te reinigen
•	 50 doekjes
•	 art.: 1088783

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rectavit Fast Forward
Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en 
moeilijke materialen.
Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en 
polystyreen.

Eigenschappen:
•	 Kleeft onmiddellijk
•	 Geen wachttijden
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Lange open tijd
•	 Goede eindsterkte
•	 Aandrukkracht bepaalt de eindsterkte
•	 Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
•	 Toepasbaar op alle ondergronden
•	 Geen vullend vermogen, zwelt niet na
•	 Inhoud: 500 ml
•	 art.: 1112489

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rectavit Fast Forward
Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en 
moeilijke materialen.
Snel verlijmen van zachte isolatiemateria-
len, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Eigenschappen:
•	 Kleeft onmiddellijk
•	 Geen wachttijden
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Lange open tijd
•	 Goede eindsterkte
•	 Aandrukkracht bepaalt de 

eindsterkte
•	 Enkel- of dubbelzijdig aan te 

brengen
•	 Toepasbaar op alle onder-

gronden
•	 Inhoud: 22,1 liter
•	 art.: 1112491

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Brandwerend PU pistoolschuim
•	 Het brandwerend afdichten van aansluitingen, 

voegen en naden van o.a.: Scheidingswanden met 
plafonds/vloeren.	Scheidingswanden	onderling,	stel-
ruimten	tussen	raam-	of	deurkozijnen	en	muur	(denk	
om	voorzorgsmaatregelen	bij	zwakke	bouwdelen),	
stel- en monteerruimten tussen prefab elementen en 
onderlinge aansluitingen van vloeren.

Voordelen:
•	 Brandwerend, rook- en gasdicht
•	 Uitstekende dimensionale stabiliteit
•	 Bestand tegen warmte, water en 

vele chemicaliën
•	 Overschilderbaar en af te werken met pleister

•	 Inhoud: 750 ml
•	 art.: 1069696

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

Zingaspray metaalbescherming
•	 ZINGA® is een ééncomponente 

coating die wordt aangebracht 
met borstel of rol, bestaat ook in 
spray. ZINGA® bezit niet alleen 
de kwaliteiten van thermische 
verzinking maar kan worden 
aangebracht zoals een verf.

•	 ZINGA® in spuitbus.
•	 Geeft	kathodische	bescherming	aan	opgeruwd	(bij	
voorkeur	gegritstraald)	en	zuiver	staal.

•	 Kwaliteit van thermisch verzinken
•	 Vormt zowel basis- als eindlaag.
•	 Verschillende verfsoorten kunnen rechtstreeks op 

ZINGA® aangebracht worden.
•	 Hhanddroog en stofvrij na 10 minuten.
•	 Kan toegepast worden bij hoge graad van lucht-

vochtigheid.
•	 Inhoud: 500 ml
•	 art.: 1104879

Kwaliteit van
thermisch verzinken

Steenlijm voor dragende muren - PU700
Toepassingen:
•	 Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, beton-

blokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, 
geschikt voor dragende en niet-dragende muren.

•	 Eenvoudig te verspuiten met pistool.
•	 Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml 

= ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:
•	 Niet meer mixen, direct te gebruiken
•	 Geen water en electriciteit 

noodzakelijk
•	 Enorme tijdsbesparing
•	 Makkelijk te verwerken
•	 Erg sterke verbinding
•	 Ook te verwerken bij lage tem-

peraturen
•	 Perfecte hechting op vele 

materialen

•	 Inhoud: 880 ml - art.: 1059631

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

Gun & Foamcleaner
•	 Speciaal	ontwikkeld	werd	voor	de	efficiënte	inwendige	en	uitwen-

dige reiniging van schuimpistolen en reiniging van vers gemorst 
schuim.

•	 Verwijdert al het vers gemorste schuim
•	 Reiniging in- en uitwendig van het pistool
•	 art.: 1028995

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

•	 Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, 
luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

•	 Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aanslui-
tingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...

•	 Met airless-toestel aan te brengen
•	 Ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
•	 Hoog standvermogen
•	 Verbruik	:	min	500	g/m²
•	 Kleur:	blauw	(zwart	
na	droging)	/	wit	
(aanvraag)

•	 Emmer 10 kg - art. 
1121385
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Actie TEC7
Eigenschappen:
•	 Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, 

sanitairkit, acrylaatkit ...
•	 Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:
•	 Alles verlijmen, monteren en afdichten
•	 Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

art. kleur normaal in actie
1000210 wit - -	€/st

én
11 kopen
= 1 gratis

1000211 grijs -
1000209 zwart -
1000212 bruin -
1000213 beige -

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

UC Gunfoam Low Expansion
•	 Professioneel PU schuim van de hoogste kwaliteit.
•	 Professioneel,	duurzaam,	fijncellig,	100%	(H)	CFK	vrij	

isolatie- en montageschuim op basis van vochtverhardende 
polyurethaan dat snel doorhardt en goede hechtingseigen-
schappen bezit.

•	 Binnen en buiten in bouwen industriesector voor nieuwbouw- 
en renovatieprojecten.

•	 Perfect en nauwkeurig doseerbaar in combinatie met purpi-
stool.

Toepassing:
•	 Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitvoegen 

en naden zoals aansluitingen tussen muur en plafond en bij 
prefabelementen.

•	 Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
•	 Het opvullen van monteer- en stelruimten zoals tussen raam- 

en deurkozijn en muur.

Ondergrond:
•	 Ondergronden dienen schoon te zijn en vrij van stof en 

loszittende delen. Voor optimaal resultaat de ondergrond licht 
voorbevochtigen met water d.m.v. een plantensproeier.

Verwerking:
•	 Het schuim kan het best gebruikt worden bij een bustempera-
tuur	boven	de	+5˚C	en	een	omgevingstemperatuur	boven	de	
0˚C.

•	 Inhoud: 750 ml
•	 art.: 1164062
•	 (12	kokers	per	doos)

GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
3  d o z e n
ko p e n  =
G R AT I S
p i s t o o l

+

Renovatiepasta
Een superlichte, witte kant en klare renovatiepasta voor het afwerken, herstellen 
en opvullen van gaten, barsten en naden. Het product is na zeven dagen volledig 
uitgehard. Indien de renovatiepasta wordt overgeschilderd met een matte latex, 
dient u deze licht op te schuren, anders schijnt de plamuur er doorheen.

Voordelen:
•	 Goed vullend
•	 Gemakkelijk te schuren
•	 Geen krimp
•	 Gemakkelijk te verwerken
•	 Goed overschilderbaar
•	 Binnen	en	buiten	toepasbaar.	(Bij	gebruik	buiten	
minstens	2x	overschilderen)

•	 Kleur: wit
•	 Inhoud: 1 liter
•	 art.: 1015469

NIEUW

Betonreparatiemortel
Red Devil Onetime Beton, is een lichte, grijze kant & klare betonreparatiemortel 
voor het afwerken, bijwerken en herstellen van gaten,  barsten en naden in steen 
en beton.

Voordelen:
•	 Bijwerken en afwerken van barsten, gaten en 

voegen in steen en beton, in 1 behandeling
•	 Goed vullend
•	 Gemakkelijk te schuren
•	 Geen krimp
•	 Gemakkelijk te verwerken
•	 Goed overschilderbaar
•	 Binnen	en	buiten	toepasbaar.	(Bij	gebruik	buiten	
min.	72	uur	beschermen	tegen	regen	en	minstens)

•	 Kleur: grijs
•	 Inhoud: 1 liter
•	 art.: 1015472

NIEUW

Belgafoil SA-L - pleisteraansluitfolie
Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde 
pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een 
versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen sa-
mengestelde folie heeft een vochtvariabele  µd-waarde. De 
onderzijde van de folie is over de volledige breedte voor-
zien	van	een	sterk	zelfklevende	laag	(IGT)	die	een	eenvou-
dige en compleet verborgen inbouw van de bepleister- en 
overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende 
verlijming	aan	de	(vlakke!)	metselwerk	ondergrond.	Indien	
u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van de 
folie	voor	een	zijdelingse	bevestiging	aan	het	raamprofiel,	
kies dan voor Belgafoil SA.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerela-

teerd aan de niet-gekleefde foliebreedte
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050Pa
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde:	0.48	=	µd	=	12m	(vochtvariabel)
•	 Brandgedrag: Klasse E

art. breedte lengte
1116027 100 mm

25 m1116028 150 mm
1116029 200 mm

Belgafoil BLACK - raamaansluitfolie
Zwarte, volvlaks zelfklevende, overpleisterbare en 
vochtvariabele luchtdichtingsfolie met een slagregendicht-
heid groter dan 1050 Pa. Hierdoor is de folie uitermate 
geschikt	voor	raamaansluitingen	aan	de	buitenzijde	en/
of ALU-gevelbouw met verminderd risico op condensatie 
of schimmelvorming. Een  probleem dat zich in sommige 
gevallen wel kan manifesteren indien men gebruik maakt 
van	een	niet	vochtvariabel	membraan	(zoals	EPDM,	butyl,	
tape,	enz	...).

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerelateerd aan de 

niet-gekleefde foliebreedte
•	 Productopbouw: combinatie van PET-vlies en PA-folie
•	 Lijm: acrylaatlijm
•	 Gewicht:	ca.	400	g/m²		/		Dikte:	ca.	0,65	mm
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050 Pa
•	 Waterdichtheidsfolie: ok
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde: 0.48 = µd = 12m
•	 UV-stabiliteit: 3 maanden

art. breedte lengte
1122670 100 mm

25 m1122671 150 mm
1122672 200 mm
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Fix All High Tack
Eigenschappen:
•	 Hoge	aanvangskleefkracht	(ondersteu-
ning	niet	altijd	noodzakelijk)

•	 Snelle doorharding
•	 Goed verwerkbaar
•	 Zeer	hoge	kleefkracht	(zonder	primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam
•	 Vrijwel reukloos
•	 Overschilderbaar met watergedragen 

systemen
•	 Uitstekende weerstand tegen alle weer-

sinvloeden
•	 Bevat geen isocyanaten en geen 

siliconen
•	 Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 Wit: 1009109
•	 Grijs: 1009110

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

zwaar skeletpistool 

bij 1 doos

GRATIS+

Fix All X-treme
Eigenschappen:
•	 Extreem hoge aanvangskleefkracht van 
minimaal	400	kg/m².

•	 Snelle doorharding
•	 Zeer	hoge	kleefkracht	(zonder	primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam
•	 Uitstekende weerstand tegen UV-

bestraling en alle weersinvloeden
•	 Zeer goede hechting op de meeste 

ondergronden, zelfs licht vochtig.

Toepassingen:
•	 Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
•	 Verlijmen en monteren van voorwerpen, 

panelen, platen, planken ... op de meest 
uiteenlopende materialen.

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml - wit
•	 art.: 1106960

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

zwaar skeletpistool 

bij 1 doos

GRATIS+

Fix All Turbo
Eigenschappen:
•	 Super snel - handvast na 20 min.
•	 Zeer snelle eindsterkteopbouw
•	 Hecht op alle bouwmaterialen en alle 
ondergronden	(behalve	PE,	PP	en	
PTFE)

•	 Weer- en verouderingsbestendig
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Overschilderbaar
•	 Geurloos
•	 Krimpvrij
•	 Snelle velvorming 5 min.

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 Wit: 1061414
•	 Zwart: 1121394
•	 Grijs: 1121393

actie
actieprijs +

zwaar skeletpistool 

bij 1 doos

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

GRATIS+

18V - Accu kitpistool DCG180RAX

•	 Maximale spuitdruk: 5000N
•	 Spuitsnelheid:	0-28mm/sec
•	 18V li-ion batterij - 2 Ah
•	 Gewicht: 2,1 kg
•	 +	koffer,	lader,	accu,	veiligheidsbril,	kokerhouder	cpl	300	ml	en	600	ml
•	 art.: 1115316

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

PU rugvulling
De PU rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open 
cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. 
Polyurethaan is een zacht materiaal, waardoor deze voegvulling een groot voegverloop kan 
opvangen. Rugvulling, in te brengen in diepere voegen, als vulbasis bij het opkitten.

Toepassingsgebied:
•	 Dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw.

Producteigenschappen:
•	 Voorkomt driezijdige hechting
•	 Geen blaasvorming bij het kitten

art. diameter verpakking
1106634 10 mm 500 m
1106635 15 mm 250 m
1106636 20 mm 200 m
1106637 25 mm 100 m
1106638 30 mm 100 m
1106639 35 mm 50 m
1106640 40 mm 50 m
1106641 50 mm 50 m
1106642 70 mm 25 m

Afstrijkmiddel
•	 Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante 
kitsoorten	(siliconen,	polyurethanen	en	MS-polymeertkitten).

•	 Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen
•	 Makkelijk verwerkbaar
•	 Gebruiksklaar
•	 Kleur: kleurloos
•	 Inhoud: 500 ml
•	 art.: 1012704

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2
Eigenschappen:
•	 Duurzame neutrale universele silico-

nenkit

Toepassing:
•	 Alle gebruikelijke bouwvoegen
•	 Aansluitvoegen
•	 Uitzettingsvoegen tussen verschillende 

constructiematerialen
•	 Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
•	 Afdichtingen tussen hout en glas
•	 Topafdichting beglazing

Kleuren:
•	 Transparant	(art.	1009065)
•	 Wit	(art.	1009066)
•	 Grijs	(art.	1009067)
•	 Zwart	(art.	1009069)
•	 Bruin	(art.	1009070)
•	 Beige	(art.	1009073)
•	 Andere kleuren

actie
actieprijs +

1 spatelset

bij 4 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 4 dozen -

15 kokers per doos

GRATIS+

Acryrub CF2 - dé schilderskit
Eigenschappen:
•	 Zeer goede verwerkbaarheid
•	 Zeer vlot afwerkbaar
•	 Slagregenvast na 15 minuten
•	 Overschilderbaar na 10 minuten
•	 Overschilderbaar met vele verftypes
•	 Kleurvast en waterdicht na uitharding

Toepassing:
•	 Aansluitingsvoegen in de bouwindustrie
•	 Voegen aan vensterbanken, tussen plint 

en muur, tussen metselwerk, etc.
•	 Kieren tussen deuromlijstingen en 

pleisterwerk of gyproc
•	 Afwerking van diverse boord- en 

plafondlijsten alsmede decoratieve 
elementen zoals moulures

•	 Afwerking van kieren en naden op 
poreuze ondergronden die achteraf 
overschilderd dienen te worden

•	 art.: 1059513

actie
actieprijs +

1 geel skeletpistool 

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

GRATIS+
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Doorsteekanker TB1-PLUS
•	 ETA optie 1 goedkeuring voor gebruik in gescheurd en onge-

scheurd beton
•	 Goedgekeurde range: M8, M10, M12 en M16
•	 Doorlopende	draad	verschaft	optimale	flexibiliteit	in	klemdiktes	en	

toepassingen
•	 Gegarandeerde veilige plaatsing dankzij duidelijke kleur-markering 

van de vereiste goedgekeurde plaatsingsdiepte
•	 Geharde RVS clip: hèt onderdeel van het anker dat zorgdraagt voor 

de eigenlijke belastbaarheid is niet onderhevig aan corrosie
•	 Verhoogde draadvrije kop garandeert inslaan van het anker zonder 

beschadiging van de schroefdraad
•	 Afgeronde conus: zelfrichtend in het boorgat
•	 Steile hellingshoek van de anker-conus zorgt voor snellere grip bij 

montage
•	 F120 brandgoedkeuring
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mm mm mm mm stuks
1104305 10/20x100 10 100 20 12 50
1104307 10/40x120 10 120 40 12 50
1104311 12/15x100 12 100 15 14 50
1104312 12/30x115 12 115 30 14 25
1104313 12/50x135 12 135 50 14 25
1104314 12/80x165 12 165 80 14 25
1104316 12/100x185 12 185 100 14 25
1104320 16/40x150 16 150 40 18 20

KNUDSEN afstandblokjes
•	 Assortimentsbox van 520 stuks
•	 Snel, handig
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of 

nagelen
•	 Enorme belastingscapaciteiten
•	 Rotten niet, verduren niet, behouden hun afmetingen dankzij hoge 

kwaliteit kunststof
•	 art.: 1020164

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KNUDSEN montagespieën
•	 Assortimentsbox van 245 spieën
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of 

nagelen, enorme belastingscapaciteiten
•	 Spieën	zijn	getand	zodat	ze	onderling	op	elkaar	te	fixeren	zijn,	ook	

zijdelings, rot niet, verduren niet, behouden hun afmetingen
•	 art.: 1021999

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonschroeven SB2-PLUS
•	 Zwaarlast schroefanker zonder losse componenten
•	 ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
•	 Diameter	en	lengte	identificatie	op	de	kop
•	 Doorsteek montage
•	 Eenvoudige	identificatie	boordiameter	en	buitendraaddiameter:	
bijvoorbeeld	8	(10)

•	 Voordelen:
•	 Snelle installatie; boren en vastschroeven!
•	 Vertanding	onder	de	kop	voor	betere	fixatie	van	het	werkstuk
•	 Demonteerbaar en herbruikbaar
•	 Esthetische afwerking
•	 Geschikt voor kleine randafstanden
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mm mm mm mm mm stuks
1104279 8(10)x10/75 8 75 19 10 13 50
1104280 8(10)x35/100 8 100 19 35 13 50
1104282 10(12)x20/75 10 75 23 20 15 50
1104283 10(12)x25/100 10 100 23 25 15 50
1104284 10(12)x45/120 10 120 23 45 15 25
1104285 12(14)x5/75 12 75 27 5 16 25
1104286 12(14)x5/100 12 100 27 5 16 25
1104287 12(14)x55/150 12 150 27 55 16 20

Nagels platte kop

art. lengte dikte verpak-
king

mm mm kg
1020056 25 1,5 5
1003667 30 1,8 5
1003665 35 2 5
1003291 40 2 5
1044951 50 2,4 5
1002749 50 2,7 5
1022157 55 2,7 5
1004029 50 3 5
1002751 65 3 5
1002269 65 3,5 5
1002753 80 3,5 5
1002755 100 4 5
1002757 125 5 5
1012997 140 5,5 5
1060160 150 5,5 5
1003969 160 6 5
1003971 180 65 5

Constructieplug HS-CONSTR-S

Eigenschappen:
•	 Constructieplug vr toepassing in de gevelbouw en algemene bouw
•	 Voor gebruik in holle en volle bouwsteen
•	 Materiaal plug: Nylon
•	 Materiaal schroef: Verzinkt staal
•	 Goedkeuringen:	ETA	-	12/0272

Voordelen:
•	 Vleugels voorkomen rotatie in boorgat
•	 Goede spreiding voor hoge belastbaarheid

art. boordiameter lengte klemdikte aantal verpakking
1115530 10 mm 80 mm 10 mm 50 st doos
1115531 10 mm 100 mm 30 mm 50 st doos
1115532 10 mm 120 mm 50 mm 50 st doos
1115533 10 mm 140 mm 70 mm 50 st doos
1115534 10 mm 160 mm 90 mm 50 st doos
1115536 10 mm 200 mm 130 mm 25 st doos
1115537 10 mm 230 mm 160 mm 20 st doos
1115538 10 mm 260 mm 190 mm 20 st doos

Mini Stockbox Nylon YZF Slagpluggen
Eigenschappen:
•	 Voorgemonteerde schroef
•	 ETA goedkeuring voor het bevestigen van thermische isolatie van beton en steen
•	 Slagplug met verzonken kop voor het bevestigen van hout 

op beton
Voordelen:
•	 Demonteerbaar met behulp van de schroef
•	 Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belast-

baarheid
•	 Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon
Toepassingen:
•	 Lat en regelwerk aan wanden en vloeren
•	 Ophangbeugels
•	 Plinten

art. type lengte verpakking
1104896 6 x 40 40 mm 800 st
1104897 6 x 55 55 mm 600 st
1104898 8 x 60 60 mm 300 st
1104899 8 x 75 75 mm 300 st
1104900 8 x 100 100 mm 200 st

Mini Stockbox Universele Pluggen
Kenmerken:
•	 Nylon plug met 4-voudige spreiding voor de hoogste belastbaarheid.
•	 Voor het gebruik in zowel holle als massieve materialen en gipsplaat

Voordelen:
•	 4-voudige spreiding garandeert maximale grip
•	 Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien
•	 De vorm van de plug laat het gebruik toe van elk type 

hout en spaanplaatschroeven

art. type lengte verpakking
1104893 SY-X6 30 mm 2500 st
1104894 SY-X8 40 mm 1000 st
1104895 SY-X10 50 mm 500 st
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Milli Max uitvulplaatjes
•	 Assortimentsbox van 1010 stuks
•	 Snel en nauwkeurig
•	 7 diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm
•	 Elke dikte heeft zijn eigen kleur
•	 Verpakt in handige staafverpakking
•	 Afmeting: 47 x 50 mm
•	 De plaatjes weerstaan een hoge 

drukbelasting
•	 art.: 1108234

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

WD-40
Multifunctioneel:
•	 Maakt verroeste schroeven en moeren los
•	 Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
•	 Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
•	 Maakt vastzittende en moeizaam lopende 

verbindingen los
•	 Laat een dunne beschermlaag achter en 

beschermt tegen corrosie
•	 Smart-straw

•	 450 ml. - art.: 1160685

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Duplex nagels
•	 Nagels met duplex kop
•	 Ideaal voor gebruik bij bekistingen en 
metsprofielen,	waardoor	planken	makkelijk	
uit elkaar gehaald kunnen worden zonder 
beschadigingen

art. lengte 1 lengte 2 dikte verpakking
mm mm mm kg

1003861 65 55 3,1 5
1044005 75 65 3,1 5

DUOPOWER
Voordelen:
•	 De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de 

DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden. De plug 
activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen - 
afhankelijk van de ondergrond.

•	 Best mogelijke terugkoppeling van de plug, het is duidelijk voelbaar 
wanneer de schroef goed is aangedraaid.

•	 Het compacte formaat vermindert het boorwerk en bespaart u tijd 
én geld.

•	 De dunne kraag voorkomt dat de plug in het boorgat verdwijnt 
bij gebruik in holle wanden, terwijl doorsteekmontage nog steeds 
mogelijk blijft.

•	 De anti-rotatieblokjes voorkomen dat de plug tijdens montage in het 
boorgat meedraait.

Door het slimme middenstuk herkent de plug 
het type ondergrond en activeert deze de 
optimale	product	functie	(expansie,	plooien	of	
knopen)	voor	de	beste	bevestiging.

De kraag van de plug 
belet dat deze wegzakt 
in het boorgat.

De korte lengte maakt een 
snelle bevestiging mogelijk.

Het rode deel zorgt voor een veilige ex-
pansie en biedt een additionele veiligheid 
voor het nylon middenstuk.

De combinatie van zachte en harde componten 
zorgt voor een optimale inschroeving.

Functie zone I:
De tip spreidt zich voor 
hogere draagkrachten in 
moeilijke ondergronden

Functie zone III:
Afhankelijk van het 
bouwmateriaal, zal het 
achterste deel van de plug 
of uitvouwen of plooien voor 
het beste resultaat.

Functie zone II:
Het uitbreidende deel 
verspreidt zich in een hoek 
van 90 ° aan de zone I en 
III en zorgt bovendien voor 
een optimale inschroeving.

omschrijving
zonder 
schroef

art.

met
schroef

art.

boordiameter
do

min. boorgat-
diepte

h1

min. paneel-
dikte

dp

lengte plug
l

spaanplaat	/	
hout schroef

ds / ds x ls

max. bevesti-
gingsdikte

tfix
verpakking

mm mm mm mm mm mm stuks
Duopower 5x25 1130368 5 35 12,5 25 3 - 4 - 100

Duopower 5x25 S 1130372 5 35 12,5 25 4 x 35 6 100
Duopower 6x30 1130369 6 40 12,5 30 4 - 5 - 100

Duopower 6x30 S 1130373 6 40 12,5 30 4,5 x 40 5 50
Duopower 6x50 1132039 6 60 12,5 50 4 - 5 - 100

Duopower 6x50 S 1162976 6 75 12,5 50 4,5 x 70 15 50
Duopower 8x40 1130370 8 50 12,5 40 4,5 - 6 - 100

Duopower 8x40 S 1130374 8 60 12,5 40 5 x 60 15 50
Duopower 8x65 1132040 8 75 2 x 12,5 65 4,5 - 6 - 50

Duopower 8x65 S 1162977 8 85 2 x 12,5 65 5 x 80 10 25
Duopower 10x50 1130371 10 60 - 50 6 - 8 - 50

Duopower 10x50 S 1130375 10 70 - 50 7 x 70 13 25
Duopower 10x80 1132041 10 90 - 80 6 - 8 - 25

Duopower 10x80 S 1162978 10 112 - 80 7 x 107 20 10
Duopower 12x60 1132042 12 70 - 60 8 - 10 - 25

Duopower 12x60 S 1162979 12 85 - 60 8 x 80 12 10
Duopower 14x70 1132043 14 80 - 70 10 - 12 - 20

Duopower 14x70 S 1162980 14 100 - 70 10 x 95 15 8
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Potlood PROFI 333 - 24 cm - ovaal
•	 Het échte originele schrijnwerkerspotlood
•	 Professionele kwaliteit
•	 Makkelijk aan te scherpen
•	 Ideaal voor markeringen op hout
•	 art.: 1013354

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 334S - 24 cm - ovaal
•	 Potlood voor de schrijnwerker
•	 Professionele kwaliteit
•	 Ideaal	voor	markeringen	op	nat	hout	(ook	droog	hout)
•	 art.: 1087560

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 331 - 24 cm - ovaal
•	 Potlood voor de steenkapper
•	 Professionele kwaliteit
•	 Makkelijk aan te scherpen
•	 Ideaal voor markeringen op steen, beton en andere ruwe op-

pervlakken
•	 art.: 1013355

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood Cellugraph - 24 cm - driehoek
•	 Universeel potlood
•	 Ideaal voor markeringen op gladde oppervlakken: tegels, keramiek, 

kunststof, glas, plastic
•	 Makkelijk te verwijderen
•	 art.: 1020186

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood LYRA DUO - 18 cm
•	 Markeerpotlood	rood/blauw
•	 Beide uiteinden aangescherpt
•	 Voor	fijne	markeringen/correcties
•	 Voor	installatie	van	warm/koud	water
•	 art.: 1013356

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Cocosveger ongelakt 29 cm
•	 Cocosveger met plat, ongelakt hout
•	 Lengte: 29 cm
•	 Breedte: 5,5 cm
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1006210

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Cocosveger ongelakt 60 cm
•	 Cocosveger met plat, ongelakt hout
•	 Lengte: 60 cm
•	 Breedte: 6 cm
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1006232

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Cocosveger gelakt 33 cm
•	 Cocosveger met gelakt hout
•	 Lengte: 33 cm
•	 Breedte: 6,5 cm
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1006211

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Straatveger bassine 30 cm
•	 Straatveger	met	bassine/piassava	vezels
•	 Lengte: 30 cm
•	 Breedte: 7 cm
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1006214

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Straatveger baleinen 30 cm
•	 Straatveger	met	bassine/baleinen	vezels
•	 Lengte: 30,5 cm
•	 Breedte: 7,5 cm
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1006216

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Straatveger pvc 30 cm
•	 Straatveger rood gelakt met pvc haren 
•	 Lengte: 30 cm
•	 Breedte: 6,5 cm
•	 Verpakking: 10 stuksw
•	 art.: 1006215

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Steel hout 1500 x 23,5
•	 Houten steel voor borstel of vloerwisser
•	 Lengte: 150 cm
•	 Diameter: 23 mm
•	 Verpakking: 25 stuks
•	 art.: 1003315

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Steel hout 1500 x 28
•	 Houten steel voor borstel of vloerwisser
•	 Lengte: 150 cm
•	 Diameter: 28 mm
•	 Verpakking: 25 stuks
•	 art.: 1003317

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Professionele vouwmeter wit/geel
•	 Zachte	berk	voor	een	uitmuntende	sterkte	en	flexibiliteit
•	 Scharnieren: Zweeds staal, zeer dun, maar sterk met de ideale 
flexibiliteit.	De	scharnieren	hebben	een	warmtebehandeling	onder-
gaan, zijn epoxy-gecoat en geolied op drie punten om eerste klas 
prestaties te garanderen

•	 Alle zijden gecoat met een watergedragen beschermende lak voor 
een lange levensduur, bestand tegen vuil en vocht, ook kopse 
kanten

•	 Alle zijden van de duimstok worden tijdens het productieproces 
tweemaal gecontroleerd met high-speed camera

•	 art.: 1056736

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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PVC emmer 20 liter
•	 art.: 1043905

normaal -
per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubber mortelkuip 45 liter
•	 art.: 1000190

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

normaal -
per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

PVC emmer 12 liter
•	 art.: 1055143

normaal -
per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Zandschop Polet

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. type A
(mm)

B
(mm)

1018587 n. 00 265 220
1018584 n. 1 290 230
1018585 n. 2 290 240

A

B

Showa GRIP 310 - werkhandschoenen
•	 Ideaal voor zware ruwbouwwerkzaamheden, klinker-

leggers, betonwerken, grondwerken. Enorm slijtvast, 
toch soepel

•	 Polyester/nylon	liner	met	natuurlijke	latexcoating
•	 Elastische rand
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behandeling
•	 Anatomische	vorm	/	naadloze	liner
•	 maat	9	(L):	1011500
•	 maat	10	(XL):	1011501

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -
per 120 paar
(=	1	doos) -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 381
•	 Voor	zeer	fijn	werk,	geen	fingerprinting
•	 Maximale zweetopname en snelle droging
•	 Microporeuze	nitrilcoating	/	slipvaste	nylonbreiwerk	liner
•	 Elastische	rand	/	Schuimoppervlak	voorzien	van	reliëf
•	 Zonder speciale behandeling
•	 Anatomische	vorm	/	naadloze	liner
•	 maat	8	(L):	1122747
•	 maat	9	(XL):	1122748

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -
per 120 paar
(=	1	doos) -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Professionele waterslang
•	 Ideaal voor professionele toepassingen in de bouwsector en 

professionele tuinaanleg. 
•	 Diameter:	3/4”
•	 Lengte: 25 m
•	 Inwendig: PVC zwart
•	 Inlage: gebreid polyester
•	 Uitwendig: PVC geel
•	 Buigstraal: 10 x inwendige 

diameter
•	 Temperatuur: -15°C +60°C
•	 Gebreide waterslang met 5 

lagen constructie, 
•	 Knikvast en 

torsievrij
•	 Slijtvast
•	 UV bestendig en 

zeer soepel
•	 art.: 1091605

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

25 m
3/4” Anti-Torsie  

Systeem

Watertank op pallet - 1000 liter
•	 Nieuwe Intermediate Bulk Container voor opslag en vervoer van 
verschillende	vloeistoffen

•	 Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onder-
aan geïntegreerde uitlooparmatuur + 
vlinderklep

•	 Ommanteld met stevige verzinkte 
buisconstructie

•	 Perfect stapelbaar
•	 Uitlooparmatuur voorzien van 

een te verwijderen aluminium 
seal	(originaliteitsgarantie)	en	
verzegelbare dop

•	 Uiterst hygiënische constructie
•	 Groot etikettenschild voor vermel-

ding inhoud
•	 Vulopening: ø 225 mm
•	 Uitloop:	ø	50	mm	(pcp	dichting)
•	 Volume: 1000 liter
•	 Kleur: transparant

art. pallet afmeting	(lxbxh) gewicht
1096404 kunststof	(PE) 120 x 100 x 117 cm 58 kg
1096405 hout 120 x 100 x 117,5 cm 63 kg

Cirkelzaag 86 mm
•	 Zaagdiepte: 86 mm
•	 Zaagblad ø 235 mm
•	 Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
•	 Toerental: 5200 t.p.m.
•	 Blaast zaagsel weg
•	 Stofzuigadapter
•	 Gewicht: 7,2 kg
•	 +	koffer,	zaagblad,	langsgeleider	en	

zijhandvat
•	 art.: 1158507

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

Showa ASSEMBLY GRIP 370
•	 Zeer nauw aansluitende, dunne en slijtvaste hand-

schoen om te metsen en “feeling” te houden met 
stenen. Ontworpen om een zeer goede “feeling” te 
hebben bij bv. metsen, assembleren, etc...

•	 Slipvast nylon liner met nitrilcoating
•	 Elastische	rand	/	anatomische	vorm	/	naadloze	liner
•	 maat	8	(L):	1011504
•	 maat	9	(XL):	1011505

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -
per 120 paar
(=	1	doos) -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

54V - XR - Combihamer SDS+
•	 Elektronische	anti-rotatietechnologie	(UTC)
•	 Slagkracht 3,5 J
•	 Toerental: 1000 t.p.m.
•	 Slagen: 4480 s.p.m.
•	 Cap. hout: 30 mm
•	 Cap. beton: 30 mm
•	 Cap. metaal: 13 mm
•	 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
•	 +	koffer,	snellader,	riemhaak	en	

verstelbare zijhandgreep
•	 art.: 1131278

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Flex mixer 1600W
•	 Voor mengtoepassingen tot 90 kg
•	 Robuuste aandrijving: groot 

gedimensioneerde en 
optimale overbrenging voor ma-
teriaalgerichte toerentallen, een sterke 
koppeloverbrenging en een lange levensduur.

•	 Met zachte aanloop, temperatuur-
controle,  overbelastingsbeveiliging 
en traploze  toerentalregeling via 
gasgeefschakelaar

•	 Comfortabele 3-standenschakelaar, 
zonder werk-onderbreking bereikbaar 
vanaf de greeppositie, met rubberen 
bescherming.

•	 Vermogen: 1600W
•	 Toerenstand	1:	0-210/325/530	tpm
•	 Toerenstand	2:	0-320/490/780	tpm
•	 Gewicht: 5 kg
•	 art.: 1180486

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Platdakramen Luxlight

art. velden afmeting	(l	x	d	x	h)
1101365 2 1610 x 1000 x 350 mm
1101366 3 2400 x 1000 x 350 mm
1101367 4 3190 x 1000 x 350 mm
1101368 5 3980 x 1000 x 350 mm
1101369 6 4770 x 1000 x 350 mm
1101370 7 5560 x 1000 x 350 mm

art. velden afmeting	(l	x	d	x	h)
1101371 2 1610 x 1018 x 350 mm
1101372 3 2400 x 1018 x 350 mm
1101373 4 3190 x 1018 x 350 mm
1101374 5 3980 x 1018 x 350 mm
1101375 6 4770 x 1018 x 350 mm
1101376 7 5560 x 1018 x 350 mm

art. velden afmeting	(l	x	d	x	h)
1101377 2 x 2 1694 x 1780 x 600 mm
1101378 2 x 3 2484 x 1780 x 600 mm
1101379 2 x 4 3274 x 1780 x 600 mm
1101380 2 x 5 4064 x 1780 x 600 mm
1101381 2 x 6 4854 x 1780 x 600 mm
1101382 2 x 7 5644 x 1780 x 600 mm

•	 Type: lessenaarsdak tegen de muur.
•	 Dit type lichtstraat wordt vaak toegepast in een aanbouw van 

de woning.
•	 Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur 

te plaatsen, wordt de oude daglichtinval maximaal hersteld. 
Hierdoor komt het daglicht vergelijkbaar zoals voorheen de 
woning in.

•	 De lichtstraat heeft een hellingshoek van 15 graden.
•	 De maximale inbouwhoogte is 12 m.
•	 Standaard	kleuren:	RAL9001	/	RAL9010	of	RAL7016

•	 Type: lessenaarsdak vrijstaand.
•	 Dit model is vrijwel identiek als de LDM-Basic, echter met het 

grote verschil dat het vrij te positioneren is op het dakvlak. 
Met als resultaat dat het daglicht binnenkomt daar waar u 
het wenst.

•	 Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen 
eenvoudiger.

•	 De hellingshoek is 15 graden.
•	 Met een maximale inbouwhoogte van 12 m.
•	 Standaard	kleuren:	RAL9001	/	RAL9010	of	RAL7016

•	 Type: zadeldak vrijstaand.
•	 Een vrijstaand dak, in een tent-

vorm, met als resultaat een symmetrische uitstraling.
•	 Door de grotere afmetingen en hoogte creëert en beleefd 
men	een	optisch	ruimtelijker	effect.	Dit	geeft	een	rustiger	
beeld in de ruimte.

•	 De beleving van de ruimte kan worden vergroot door toepas-
sing van de optie glazen zijkant. Dit geeft rondom zicht naar 
buiten.

•	 De positie van het zadeldak op het dak wordt meestal beke-
ken in relatie tot de binneninrichting.

•	 Standaard	kleuren:	RAL9001	/	RAL9010	of	RAL7016

EPDM - dakbedekking
EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer 
en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:
•	 Dakbedekking voor platte daken
•	 Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:
•	 Op de fundering
•	 Aan de voet van de spouwmuur
•	 Boven	muuropeningen	(deuropeningen,	vensteropeningen)	rond	muuropeningen
•	 Onder drempels

Kenmerken:
•	 1,14 mm dikte
•	 Zeer	hoge	kwaliteit	/	blijvend elastisch 
•	 Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

art. omschrijving lengte
1055086 EPDM folie 10 cm

30 m

1055095 EPDM folie 20 cm
1055146 EPDM folie 30 cm
1055147 EPDM folie 40 cm
1055149 EPDM folie 50 cm
1055150 EPDM folie 60 cm
1068482 EPDM folie 70 cm
1055151 EPDM folie 80 cm
1055152 EPDM folie 100 cm
1055153 EPDM folie 120 cm
1087687 EPDM maatwerk

KWALITEIT in uw 
bouwwerken

Interesse in het 
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.
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Recticel Insulation Eurothane Silver
EUROTHANE® SILVER is een isolatieplaat met een kern in hard 
polyisocyanuraatschuim bekleed aan beide zijden met een gasdicht 
meerlagencomplex.

Toepassing:
•	 Isoleren van platte daken in combinatie met  
mechanisch	bevestigde	dakbedekking	(één-	of	meerlaags)

•	 Met compatibele lijm gekleefde kunststofdakbedekking
•	 Losliggende geballaste dakbedekkingen
•	 Zelfklevende onderlaag + vlam gelastebitumineuze 

toplaag 
 

•	 Lambda	=	0,022	W/mK
•	 Densiteit:	30	kg/m³		/		Druksterkte:	150	kPa
•	 Afwerking: rechte boord
•	 Afmeting	(lxb):	600	x	1200	mm

art. dikte RD(m²K/W)
1060304 81 mm 3,65
1060305 100 mm 4,50
1060306 120 mm 5,45

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs

Recticel Insulation Eurothane Bi4
Toepassing:
•	 Isoleren van platte daken met bitumeuze of kunststof dakbedekking.
•	 Lambda	=	0,026	W/mK
•	 Densiteit:	±	30	kg/m³
•	 Druksterkte:	≥	150	kPa
•	 Afwerking:	recht	(of	sponning)
•	 Breedte: 600 mm
•	 Lengte: 1200 mm

art. dikte RD(m²K/W)
1029142 60 mm 2,30
1029144 80 mm 3,05
1029147 120 mm 4,60

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs

Soudatherm Roof 330 - dakverlijmsysteem
Vochtreagerende	één-component	polyurethaanlijm	voor	een	efficiënte,	
propere, zuinige en duurzame verlijming van dakisolatieplaten op 
vlakke daken.

Isolatiematerialen:
•	 Geëxpandeerd	Polystyreen	(EPS)	
•	 PIR-/PUR
•	 Mineraalvliescachering
•	 Bitumineuze	cachering	(bezand)
•	 Aluminiumcachering

•	 Minerale wol
•	 Minerale	isolatiematerialen	(bvb.	Perliet,	Multipor,	Fermacell)

•	 art.: 1124503

Dakuitloop
•	 De hemelwaterafvoeren bestaan uit 

een soepele plakplaat uit elastomeer 
bitumen met een polyesterwapening 
en een tapbuis in aluminium.

•	 De twee componenten zijn verbon-
den volgens een gebrevetteerd 
felsprocedé.

•	 Wordt toegepast voor de afvoer van 
hemelwater op daken afgewerkt met 
een bitumineus waterdichtingsmem-
braan.

art. lengte
(cm)

dia.
(mm)

plaat
(cm)

1158706 60 50 32x32
1158707 60 75 39x39
1158708 60 90 39x39
1158709 60 120 48x48

18V - Isolatiezaag ISC 240

•	 Slagen: 3000 s.p.m.
•	 Zaagdiepte: 240 mm
•	 Slaglengte: 26 mm
•	 + systainer, zaaguitrusting met kartelrand 
SG-240/W-ISC,	adapterzool,	geleide-
schoen van geleiderail

O
ptioneel:	snijset	SG

/G
-ISC

Uitrustingen:
art. type accu inclusief prijs

1154962 EB-Basic - - -
1161086 EBI-Compact 2x 18V li-ion 3.1 Ah snellader -
1154964 EBI-Plus 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader -

1154965 EBI-Set-FS 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader, hoekaanslag en
geleiderail	FS	1400/2 -

Accessoires:
art. omschrijving

1154966 Hoekaanslag		voor	gereedschapsloze	montage	op	de	geleiderail	FS/2
1154967 Snijset	SG/G-ISC	240	mm	voor	het	zagen	van	PU-	en	polystyreenisolatieplaten
1154968 Snijset	SG/G-ISC	350	mm	voor	het	zagen	van	PU-	en	polystyreenisolatieplaten

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Diamantboor DM230 + statief DS150
•	 Boren	uit	de	hand	of	op	statief	/	water-
koeling	van	tandwielkast	/	smartstart	
- reductie snelheid bij starten vermeid 
wegglijden	bij	aanmaak	aanzetgat	/	El-
gard	(pulseren)	verhindert	oververhitting	
/	machinee	voorzien	van	aanloopbe-
grenzing

•	 Max. boordiameter: 162 mm - occasio-
neel groter

art.: 1010736
art.: 1023278

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Soudatherm Roof 250
Eigenschappen:
•	 Verlijmt tot 12m² per bus
•	 Extreem tijdbesparend, tot 30% 

in vergelijking met vloeibare PU-
daklijmen

•	 Lijmen en opvullen
•	 Snelle	en	efficiënte	realisatie	van	

grote projecten
•	 Ideaal voor renovatie van oude 

bitumineuze daken
•	 Snelle uitharding, reeds verder 

afwerken na 1 uur

Toepassing:
•	 Geëxpandeerd	Polystyreen	(EPS)	
•	 PIR-/PUR
•	 Mineraalvliescachering
•	 Bitumineuze	cachering	(bezand)
•	 Aluminiumcachering

•	 Minerale wol en isolatiematerialen
•	 art.: 1124382

normale prijs -
nu per doos -
per 6 dozen -

12 kokers per doos
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Keylite dakramen 

Waterkerend manchet

Flick Fit  Bevestigingsbeugels
De voorgemonteerde Flick Fit 
Bevestigingsbeugels zijn makkelijk in ge-
bruik en zorgen voor een snellere installatie.

Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape weg te trekken, zet 
onze unieke geïntegreerde isolatie kraag uit en 
wordt de ruimte tussen het dakraam en het dak gevuld.

Click Fit Afdekkap 
& Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de bovenkap door deze 
onder de clips te klikken. Hierdoor heeft u vr 
het plaatsen van de kap en de gootstukken 
veel minder schroeven nodig dan voorheen.

Bovenkap	met	laag	profiel
Het nieuwe ontwerp van de verzonken 
bovenkap zorgt samen met de stan-
daard	gootstukken	voor	een	laag	profiel.

Design Handgreep
Onze slimline ventilatie greep heeft 
een nieuwe eigentijdse stijl...

Warm Edge Beglazing
Alle beglazing is nu voorzien van 
warm edge, waardoor er een 
nog betere bescherming is tegen 
condensatie.

Scharnier 
Fixeer Veer
Door het aangepaste 
scharnier kan men 
met een moeiteloze 
beweging het raam 
in het kozijn plaatsen.

+  

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

1116124 1111900 55 55 01XS
1116125 1111901 55 70 01S
1116126 1111902 55 78 01
1116127 1111903 55 98 02
1116128 1111904 55 118 01C
1116129 1111905 55 140 01F
1116130 1111906 55 160 01G
1116131 1111907 66 78 03A
1116132 1111908 66 98 03B
1116133 1111909 66 118 03
1116134 1111910 66 140 03F
1116135 1111911 66 160 03G
1116136 1111912 78 55 04XS
1116137 1111913 78 78 04A
1116138 1111914 78 98 04
1116139 1111915 78 118 05
1116140 1111916 78 140 06
1116141 1111917 78 160 04G
1116142 1111918 94 55 07XS
1116143 1111919 94 78 07A
1116144 1111920 94 98 07B
1116145 1111921 94 118 07C
1116146 1111922 94 140 07F
1116147 1111923 94 160 07
1116148 1111924 114 55 08XS
1116149 1111925 114 70 08S
1116150 1111926 114 78 08A
1116151 1111927 114 98 08B
1116152 1111928 114 118 08
1116153 1111929 114 140 08F
1116154 1111930 114 160 08G
1116155 1111931 134 78 09A
1116156 1111932 134 98 09
1116157 1111933 134 118 09C
1116158 1111934 134 140 10
1116159 1111935 134 160 09G

•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele 
of meervoudige toepassingen in ieder dak met een hel-
ling tussen de 15° - 90°.  Afwerking in natuurlijk grenen

•	 Kies uw beglazing
•	 Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien

HTB	beglazing	4-20-33.2	(norm	in	België)	NBN	S23-002 
Standaard beglazing 4-20-4

of

Gootstuk dakpannen Gootstuk leien

GRATIS
WIHA bitset bij
ELK dakraam
+ gootstuk

+ waterkerend 
manchet!

Simpel, Eenvoudig ....Snel

Haal het raam op bovenstaande 
manier uit de verpakking

Flick de voorgemonteerde bevesti-
gingsbeugels aan de onderkant van
het dakraam op hun plaats, stel ze in 
voor een pannen of leien dak.

Plaats het raam in de sparing, laat 
de Flick-Fit bevestigingsbeugels 
rusten op de onderste lat.
Een afstandsnokje zorgt ervoor dat 
het dakraam ingesteld is op de juiste 
hoogte.

Draai het dakraam door de sparing 
en	flick	de	bovenste	bevestigings-
beugels op hun plaats, stel ze in 
voor een pannen of een leien dak. 
Bevestig het dakraam met de
bijgeleverde schroeven. 

Flick-Fit
De voorgemonteerde Flick Fit
bevestigingsbeugels zijn makkelijk in gebruik
en zorgen voor een snellere installatie.

vanuit de doos op het dak in 
2 minuten 

ACTIE

Gratis
WIHA bitset+  +  
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Onderdakfolie UCRoof+
Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan 
vormen,	opgebouwd	uit	2	lagen	gesponnen	polypropyleen,	een	microporeuze	film	en	
wapeningsnet.

Kenmerken:
•	 Lengte: 50 m
•	 Breedte: 1,5 m
•	 Totale opp.: 75 m²
•	 Gewicht:	160	g/m²
•	 art.: 1122666

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

6  ro l l e n
( 7 5  m ² / ro l )

G R AT I S
2 0 1 6  n i e t j e s  m e t 

b e s c h e r m k ap

AluForm loodvervanger (zelfklevend)
•	 Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als 

kleefzijde.
•	 De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
•	 Geen kans op uitlogingen op het dak
•	 Ongevoelig voor uitzetting
•	 Gemakkelijk verwerkbaar
•	 Duurzaam en recycleerbaar
•	 Kan gebruikt worden bij:
•	 schouwafwerkingen
•	 aansluiting tegen opgaand met-

selwerk
•	 aansluitingen tussen 

verschillende gebouwen

art. breedte lengte kleur
1107678 32 cm 5 m rood
1107679 32 cm 5 m zwart
1107680 32 cm 5 m grijs
1107681 45 cm 5 m rood
1107682 45 cm 5 m zwart
1107683 45 cm 5 m grijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Loodvervanger (niet klevend)
•	 Aluminium strekmetaal aan beide zijden 
voorzien	van	een	laag	gemodificeerd	
polyvinylbutyral, met een verwijderbare 
beschermingsfolie aan weerszijde van het 
product.

•	 Dezelfde eigenschappen als traditioneel 
lood,	maar	zonder	schadelijke	effecten	op	
gezondheid en milieu.

•	 Voor dezelfde toepassingen als lood en 
lichter in gebruik.

Voordelen:
•	 Niet giftig en duurzaam
•	 Circulaire grondstof
•	 Niet loodzwaar
•	 Lange rollengtes

Toepassingen:
•	 Kan	worden	verwerkt	als	waterkering	in	(spouw)gevels	

en onder kozijnen.
•	 Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting 

op de dakpannen.
•	 Als waterkering toegepast met loketten in schoorstenen.
•	 Aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als water-

dichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het 
pannendak.

•	 Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw i.c.m. 
voegklemmen.

•	 Als	kilgoot	en	als	waterkering	op	de	nok	van	een	(pannen)dak.

•	 Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: 1152099
•	 Rol 0,45 x 6 m - grijs - art.: 1160631

Voegklemmen:
•	 Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
•	 Met	de	voegklemmen	fixeert	u	eenvoudig	en	snel	de	loodver-

vanger in de voeg.
•	 Zakje met 25 klemmen - art.: 1152102

ACTIE
1 0  ro l l e n  =  G R AT I S  M y B o x  2

Gratis
bij 10 rollen

AluBand ondervorst
•	 Aluminiumband,	geprofileerd	en	gekleurd,	

voorzien van Butyl-plakstrips
•	 Verkrijgbaar in: antraciet en rood
•	 Lange levensduur
•	 Snelle en gemakkelijke montage
•	 Kan bevestigd worden met nieten
•	 Geen verrotting mogelijk
•	 Geen onderhoud nodig
•	 Geen kans op uitlogingen op het dak
•	 Universeel passend aan de verschillende 

modellen van pannen.
•	 Gekeurd DIN 4108

art. breedte lengte kleur
1107674 28 cm 5 m antraciet
1107675 28 cm 5 m rood
1107676 33 cm 5 m antraciet
1107677 33 cm 5 m rood

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Vogelwering
Optimale bescherming van uw dak of gevel tegen duiven, meeuwen,...

Kenmerken:
•	 Biedt een optisch onopvallend systeem.
•	 Heeft roestvrij stalen pinnen en metaalstaven met doorsnede 1,3 mm.
•	 De drager is een uv-bestendige polycarbonaat.
•	 Kan op alle soorten materialen aangebracht worden, o.a. steen, 

hout, zink, beton, baksteen.
•	 Hoogte: 115 mm
•	 Breedte: 140 mm
•	 art.: 1094815

Vogelwering
normaal -
per lm -

per 50 lm -
per 100 lm -
per 150 lm contacteer ons

Dampschermfolie
Belgaflam	is	een	brandwerend	(damp)scherm	
vervaardigd uit soepel lage densiteit polyethy-
leen.	De	folie	is	wit	ingekleurd.	Belgaflam	werd	
uitvoerig	getest	door	het	IFTH	en	Warington	fire	
en voldoet aan de E norm en behaalde tevens 
de	A1,	M1	en	B1	classificatie.	Belgaflam	wordt	
onder andere ingezet als dampscherm voor het 
bekomen	van	een	wind	-	en	dampdichte	dak/
wand constructie.

Kenmerken:
•	 Rekweerstand MD: >= 480%
•	 Rekweerstand TD: >= 580%
•	 Scheurweerstand: MD > 300 mN
•	 Waterdampdoorlatendheid:	1,1	g/m²	/	24h	(bij	
23°C	en	85%	RV)

•	 µd-waarde:	>=	85	m	µd	(50%	HR,	23°C)
•	 Dikte: 0,18 mm
•	 Rol: 50 m²

art. breedte lengte
1057160 2 m 25 m

Contacteer ons
voor een

offerte ofhoeveel-
heidscondities
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Gipsplaat verticaal C-profiel
•	 C-vormig	stijlprofiel	voor	scheidings-	en	voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks

Gipsplaat horizontaal U-profiel
•	 U-vormig	vloer-	en	plafondprofiel	voor	scheidings-	en	

voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 

150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks
•	 Ook verkrijgbaar met mousse

Gipsplaat draagprofiel plafond
•	 C-profiel
•	 Primair	en/of	plaatdragend	profiel	voor	plafonds
•	 Breedte: 60 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1127839

Gipsplaat randprofiel plafond
•	 U-profiel
•	 Breedte A: 50 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1127841

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

art. lengte
1127786 2,4 m
1127787 2,6 m
1127788 2,8 m
1127789 3 m
1127790 3,2 m
1127791 3,6 m
1127792 4 m

art. lengte
1127827 4 m

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert 

het scheuren van het papier en vermijdt 
daardoor papieren braampjes rond de kop. 
Dit betekent een besparing van tijd en geld 
en resulteert in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt 
samen met de dubbele spoed voor snel 
en gemakkelijk indraaien.

•	 Fijne draad voor het bevestigen van 
gipsplaat	tegen	metalen	profielen.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 Voor andere afmetingen, contacteer ons.
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde grond-

stofprijzen

11 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106943
3,5 x 35 1106944
3,5 x 45 1106945
3,5 x 55 1106946

Resultaat met 
gewone kop

Resultaat met 
de speciale kop

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het 

papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de 
kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resul-
teert in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt 
samen met de dubbele spoed voor snel 
en gemakkelijk indraaien.

•	 Fijne draad voor het bevestigen van 
gipsplaat	tegen	metalen	profielen.

•	 Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte 
aanvoer van de schroeven in het magazijn van de 
machine.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde 

grondstofprijzen 9 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106940
3,5 x 35 1106941
3,5 x 45 1106942

Profielverbindingstangen
•	 Profielverbindingstangen,	voor	het	onderling	verbinden	van	METAL	STUD	
profielen.

•	 (A) standaard verbindingstang - art.: 1005682
•	 (B) éénhands verbindingstang - art.: 1005685

(A)

(B)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Waterpas metal stud
•	 Lengte: 900 mm
•	 Voor gipsplaten van 40 en 60 cm breed
•	 Uitsparingen van 5 cm breed
•	 Schokabsorberende eindkappen

•	 Magneten in uitsparingen en zool
•	 Aluminium	versterkt	profiel
•	 Nauwkeurigheid	0,5	mm/m
•	 Zool vlak geslepen
•	 art.: 1129310

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Fiba tape classic (blauw)
•	 Zelfklevende wapeningsband voor gipsplaten
•	 Glasvezel met speciale coating voor een sterkere 

verbinding
•	 Voorkomt	luchtbellen	en	oneffenheden
•	 Lengte:	90	m		/		breedte:	48	mm
•	 Verpakking: 24 stuks
•	 art.: 1013003

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
normaal -
actieprijs -

per	karton	(24	rollen) -
per 3 kartons -
> 6 kartons contacteer ons

De nieuwe
standaard !

Zelfklevend hoekprofiel op rol
•	 Plooibaar	hoekprofiel	op	rol	voor	gipskartonplaten
•	 Voor binnen- en buitenhoeken
•	 Hoeken groter en kleiner dan 90°
•	 Geperforeerd	composietmateriaal	(goede	hechting,	goede	
schuurweerstand,	goede	schokweerstand)

•	 Voorzien van water-geactiveerde lijm
•	 Lengte: 30,50 m
•	 Breedte:	39/39	mm
•	 art.: 1132799

Steeds uw 
profielen bij 

de hand

ACTIE

7  +  1
G R AT I S

Micromesh / corner bead
•	 Hoekprofiel	voor	gipsplaten
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 60 stuks
•	 art.: 1043811

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

Metal edge
•	 Stopprofiel	voor	gipsplaten
•	 Gipsplaat: 12,5 mm
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 50 stuks
•	 art.: 1043812

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

Platenlift - 3 wielen
•	 Door het gebruik van drie 

wielen, kan deze platenlift 
makkelijker gebruikt worden 
op werven waar veel leidingen 
of buissystemen nog niet in de 
chape liggen. Kan op deze ma-
nier ook door een deuropening, 
zonder op te klappen.

•	 Max. hoogte plaat horizontaal: 
350	/	400	cm

•	 Laadhoogte: 82 cm
•	 Laadvermogen: 75 kg
•	 Eigen gewicht: 38 kg
•	 art.: 1055179

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Derde hand 155 - 300 cm
•	 Uitschuifbare steun
•	 Gemakkelijk in gebruik
•	 Anti-slip voetjes kantelbaar naar elke hoek
•	 Tubes van 1mm dik staal
•	 Nylon glasvezel versterkt handvat
•	 Aanpasbare druk
•	 Gepatenteerd aandruk- en vergrendelsysteem
•	 Volledig weerbestendig
•	 Veermechanisme voor snelle vergrendeling
•	 Tot 450 kg laadcapaciteit
•	 art.: 1106657

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

12V - Multilijnlaser
•	 Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauw-
keurigheid	van	+/-	3	mm	per	10	meter

•	 3x 360° zelfnivelleerende groene lijnen
•	 Enorm hoge zichtbaarheid
•	 Werkbereik	(binnen):	30	m
•	 12V - 2.0 Ah XR accu
•	 Rubberen bekleding
•	 IP65 water- en stofdicht

art.: 1124560

+ GRATIS
Compact

statief 1,7 m
+

ontvanger

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aguaplast Universal Pro
•	 Universele	filler	&	finisher
•	 Vullen: openingen tot 50 mm - zonder krimpen of 

scheuren.
•	 Afwerken: Fijne, gladde, en weinig absorberende afwer-

king waardoor geen primer vereist is voor het schilderen.
•	 Gipsplaten:	Gebruik	als	joint	filler	en	joint	finisher,	alsook	

voor het uitvlakken van de gipsplaten, en zelfs voor het 
hechten van de platen.

•	 Uiterst goede verwerking: Mengt zeer makkelijk tot een 
homogene massa, zonder klonters. Zeer goed schuur-
baar.

•	 Tijdswinst: kan nat in nat verwerkt worden. Droogt snel en 
egaal, zelfs bij dikke lagen.

•	 Geschikt voor gebruik met wormpompen.
•	 Buitengewone hechting, zelfs op geverfde ondergronden.
•	 Kan in aanzienlijke diktes worden aangebracht.
•	 Zorgt	voor	een	fijne,	geringe	absorbtie,	zeer	goed	

bindende afwerking, geschikt voor elk type bekleding: 
verf,	behang,	decoratief	vezelgaas	(en	de	geassocieerde	
lijmen),	hoog	decoratieve	pro-
ducten, etc.

•	 Hiermee kan de gipsplaat met 
elk kwaliteitsniveau van het op-
pervlak	(Q1-Q2-Q3-Q4)	worden	
afgewerkt.

•	 Zak 20 kg - art.: 1106938

ACTIE
4  z a k ke n  =  G R AT I S  1 0  z a k ke n  =  G R AT I S  5 0  z a k ke n  =  G R AT I S  

 Handschuurder 
voor schuurgaas

art.:
 1006250

 Voegspatel 
+ bit

art.: 
1006306

 MyBox 2

art.: 1121938
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Chapenetten glasvezel op rol
•	 Glasvezel	chape-netten	voor	het	verstevigen	van	chapevloeren.	Het	net	wordt	2/3	diepte	

van de chapedikte geplaatst voor een optimale werking. Bestand tegen meeste chemicaliën
•	 Op rol: voordeel geen overlappingsverlies
•	 Maasgrootte: 40 x 40 mm
•	 Gewicht:	145	g/m²

art. omschrijving afmeting 1 rol 6 rollen
1043681 chapenet op rol 1 x 50 m - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Chapenetten
•	 Versterken van chape-vloeren
•	 Verzinkte chape-netten
•	 Maasgrootte: 50 x 50 mm
•	 Pallet = 700 stuks

art. omschrijving afmeting 100 st 350 st 700 st
1002151 chapenet 50 x 50 mm 1 x 2 m - - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Schlüter® - DITRA - ontkoppelingsmat
Toepassing:
•	 Ontkoppelingsmat,	te	gebruiken	bij	problematische	ondergronden	(hout,	osb,	triplex,	...)	of	
combinatie-ondergronden	(beton-snelbouw,	...),	of	wanneer	snel	gewerkt	moet	worden		

•	 Voorkomt op deze manier scheuren in tegels, en voegen, omwille van zettingsverschillen in 
tegels en ondergrond.

Materiaal:
•	 PE-ontkoppelingsmat	met	zwaluwstaartprofiel.
•	 Onderkant: dragend vliesweefsel, hechtend aan lijm
•	 Dikte: 3 mm

Doel:
•	 Ontkoppelen voorkomt doorscheuren 

in tegels, of scheurtjes in de voegen
•	 Afdichten: waterdicht materiaal
•	 Dampdruknivellering: dampspannigen 

in ondergrond worden genivelleerd 
onder het ditra-oppervlak

Verpakking:
•	 art. 1048336 - lxb: 30 m x 1 m

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek
Toepassing:
•	 Barstoverbruggende contactafdichting achter de tegels om te vermijden dat vocht in de 

ondergrond  kan binnendringen en het gebouw kan beschadigen.

Materiaal:
•	 PE-afdichtingsfolie
•	 Onderkant en bovenkant: dragend vliesweefsel hechtend aan lijm
•	 Dikte KERDI 200: 0,2 mm

Doel:
•	 Scheuroverbrugging in achterliggend 

pleisterwerk : voorkomt doorscheuren 
in tegels, of scheurtjes in de voegen

•	 Afdichten: waterdicht materiaal, zo kan 
je waterdichte tegelbekleding krijgen. 
Naden dienen voorzien te worden van 
KERDI-accessoires.

Verpakking:
•	 art. 1050979 - lxb: 30 m x 1 m

3 x

= gratis
werfradio
DAB+PRO

5 x

= gratis
werfradio
Rockbox 2

= gratis
werfradio
MyBox 2

1 x

Webercol plus
Hoogperformante,	flexibele	en	stofvrije	tegellijm	voor	het	plaatsen	van	tegels	
en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren 
en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

•	 Klasse	C2TE	S1:	(C2)	verbeterde	hechting,	(E)	verlengde	open	
tijd,	(T)	hoge	afglijdingsweerstand

•	 Open	tijd:	30	minuten	/	versteltijd:	20	minuten
•	 Wachttijd voor invoegen: 12 uren
•	 Wachttijd voor ingebruikname vloer: 12 - 24 u
•	 Zetdikte: 2 tot 15 mm
•	 art.: 1153427 - Webercol plus grijs 25 kg
•	 art.: 1153425	-	Webercol	plus	wit	25	kg:	(plaatsen	natuur-

steen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte 
voegmortel)

•	 1 pallet = 42 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Omnicem PL85
Flexibele, all-round poedertegellijm.

•	 Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, 
gekalibreerde	natuursteen,	chape-composiet	tegels,	(glas)
mozaïek en steenstrips

•	 Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals 
oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, 
terrassen

•	 Laagdikte tot 15 mm
•	 Wand en vloer
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Classificatie	conform	NBN	EN	12004:	C2TE.	S1
•	 art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
•	 art.: 1103103 - Omnicem PL85 wit 25 kg
•	 1 pallet = 40 zakken

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit
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RUBI Kit Drygres
•	 Diamantboren voor het droogboren van porseleinen tegels, geglazuurde tegels, 

natuursteen en andere keramiek.

Kit bevat:
•	 Multidrill begeleiden
•	 Boren ø 28, 35, 43, 50, 68 mm
•	 Koffer
•	 art.: 1118575

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Leveling systeem startkit
•	 Snelle en eenvoudige verwerking 

met tang voor wand of vloer
•	 De kit bestaat uit 1 tang, 100 strips en 100 herbruikbare spieën
•	 Voegbreedte: 1,5 mm
•	 art.: 1125154

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Tegelsnijder TZ-1300
•	 Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
•	 Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het maken van repeterende snedes
•	 Met	extra	grote	zĳ	steunen	voor	het	verwerken	van	grootformaat	tegels
•	 Snĳwieltjes	van	Ø	8	tot	22	mm.
•	 Lengte: 1300 mm
•	 Diagonaal: 900 x 900 mm
•	 Inclusief	een	snĳwieltje	van	
Ø	8	en	18	mm

•	 art.: 1132587

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Randstroken - randisolatie
•	 Opstaande randisolatie, randstroken
•	 Geplaatst tussen de muur en in te werken bij 

chapewerken
•	 Dient als afscherming van de muur, uitzettings-

voeg, en contactgeluidsisolatie

Kenmerken:
•	 Uitstekende	contactgeluidsreductie	/	elastisch
•	 Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur
•	 Chemisch	inert	/	bestand	tegen	meeste	chemicaliën

art. hoogte dikte lengte 3 st 6 st 12 st
1087641 10 cm

5 mm 100 m Contacteer ons voor
uw beste prijs1087631 14 cm

1087643 20 cm

RODIA tegelzaagmachine 90 cm 259RS HiPower

•	 RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine.
•	 In hoogte verstelbare zaagkop voor het inzagen 

van harde tegels.
•	 Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
•	 Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
•	 Geleverd met natzaagblad, poten, dompelpomp, 

aanslag.

art.: 1116120

259RS HiPower
motor 2200W
toerental 2800 t.p.m.
zaagblad ø 250 mm
zaaglengte 90 cm
diagonaal tegels tot 63 x 63 cm
zaaghoogte 50 mm
afmetingen 123 x 52 x 60 cm
gewicht 55 kg

KOOPTIP
top-

kwaliteit

+ GRATIS
zijtafel

400 x 400 mm
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA tegelzaagmachine 120 cm 2512RS HiPower

•	 RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur.
•	 In hoogte verstelbare zaagkop voor het 

inzagen van harde tegels.
•	 Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
•	 Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
•	 Geleverd met natzaagblad, poten, dompel-

pomp, aanslag.

art.: 1116121

2512RS HiPower
motor 2200W
toerental 2800 t.p.m.
zaagblad ø 250 mm
zaaglengte 120 cm
diagonaal tegels tot 84 x 84 cm
zaaghoogte 50 mm
afmetingen 155 x 52 x 60 cm
gewicht 65 kg

KOOPTIP
top-

kwaliteit

+ GRATIS
zijtafel

400 x 400 mm
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA automixer voor tegellijm
•	 Roestvrijstalen Automixer voor tegellijm
•	 Mixt terwijl u werkt
•	 Optimaal mixresultaat zonder klonten 

of luchtbellen
•	 Draaiende	kuip	/	gefixeerde	garde
•	 Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter 

& gardeset
•	 art.: 1058859

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RUBI tegelzaagmachine DU-200 EVO

•	 Zaagmachine met beweegbare motorunit, 
voor renovaties en lichte werkzaamheden.

•	 Voor het zagen van keramische tegels, 
ideaal voor wandtegels en gres.

•	 Met ingebouwde wielen en handvat voor 
een comfortabel transport.

•	 Motor: 1100W
•	 ø blad: 200 mm
•	 Zaaglengte: 65 cm
•	 Diagonaal: 45 x 45 cm
•	 Zaaghoogte:	20/35	mm
•	 Gewicht: 22,5 kg
•	 art.: 1125457

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte pro-
ducten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich 
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo

LEGPLAN VENTILATIEKANALEN

STS-PRESTATIEVERSLAG (METING)

OPLEIDING VENTILATIE

WOONHUISVENTILATIE
INDUSTRIËLE VENTILATIE
Compleet gamma & service
•	 Voorontwerp
•	 Boorplan
•	 Legplan
•	 Inregeling ventilator en ventielen
•	 STS-prestatieverslag
•	 Maatwerk
•	 Opleidingen	(basis	en	gevorderd)
•	 Werfbegeleiding

Ventilatoren
Sanutal	(Tallinn),	Renson	(Healthbox	3	en	Endura	Delta),	Vent-Axia	(Sentinel	Kinetic	Ada-
vance),…

Kanaalsystemen
Rond	galva,	rechthoekig	instort	galva,	luchtslangen	(Uniflexplus+	en	Renson	Easyflex),	…
 

Toebehoren
Geluidsdempers,	flexibele	kanalen,	geïsoleerde	kanalen,	brandkleppen,	designventielen,	
montagematerialen,…

Vraag onze cataloog voor een compleet overzicht of bespreek uw project samen met 
onze ventilatie-verantwoordelijke.

Vraag uw offerte

Koudkrimptape
•	 Buigzame koudkrimptape gemaakt van koud-zelfklevend butylrubberlijm, gecoat met een 
zeer	scheurbestendige	polyethyleenfilm

•	 Hoge intiële kleefkracht
•	 Optimale bindingssterkte wordt bereikt na 24uur.
•	 Geschikt voor ventilatie- en airconditioningsapparatuur
•	 Toepassingsgebieden:
•	 Afdichting	en	isoleren	van	buizen	(binnenshuis):
•	 In industrie
•	 In de bouw
•	 In airconditioning

•	 Dakafdichting	(binnenshuis):
•	 Afdichten van dampschermen in doorvoeringen

•	 Breedte: 50 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Lengte: 15 m
•	 art.: 1179235

Perfoband 12 mm
•	 Perfoband	voor	optimale	flexibiliteit	voor	allerhande	verankeringen
•	 art.: 1105446

Ventilatie unit: Systeem D
•	 Ventilator voor systeem D met + 90% warmteterugwinning
•	 Plafondtoestel: ruimtebesparend

•	 Druk gestuurde ventilator
•	 Filtratie: G3
•	 Automatische bypass
•	 Optioneel: digitaal bedieningspaneel

art. type gewicht
1106925 Tallinn 340 25 kg
1106927 Tallinn 480 25 kg

Designventiel
•	 3	uitvoeringen	(standaard,	groot	rond,	
groot	vierkant)

•	 Geschikt voor zowel extractie en pulsie
•	 Hoog akoestisch comfort, ook bij hoge 

debieten
•	 Zichtbare hoogte steeds dezelfde
•	 Eenvoudige	inregeling	(in	26	vergrendelbare	
standen)

•	 Eenvoudig te reinigen, open ventielbasis
•	 Aansluiting op zowel diameter 116 en 125 mm
•	 Dubbele	lipdichting	(luchtdichtheidsklasse	D)
•	 art.: 1160476


