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Textieltape

- Zeer hoogwaardige linnenversterkte tape.
- Uitstekende hechting.
- Makkelijk scheurbaar.
- Temperatuursbestendig van -15ºC tot +65ºC (kortdurend tot 85ºC).
-  Toepassingen: kabelbevestiging, fixeren van vers gelijmde delen  

(vb autoruit), noodafdichting van slangen en leidingen, bescherming 
van naastgelegen carrosseriedelen tijdens het schuren.

- 0,3 mm dik.
- Waterproof.

Art.Nr. Omschrijving  
601280 Textieltape grijs 50 mm (50 m)
601281 Textieltape zwart 50 mm (50 m)

Isolatietape

- Voor het isoleren van electrotechnische installaties.
- Zacht PVC folie, moeilijk ontvlambaar.
- Zeer goede kleefeigenschappen en zeer flexibel.
-  Hoge flexibiliteit en goede hechteigenschap waardoor scheuren en 

loslaten van de uiteinden voorkomen wordt.
- Scheurvast en vergaat niet.

Art.Nr. Omschrijving
601101 Isolatietape zwart 15 mm/10 m (10 rol)

Zelfvulcaniserende tape

-  Geschikt voor het afdichten van electrische leidingen, buizen, 
kabels, etc.

- Voor het tijdelijk afdichten van koelslangen.
- Ook geschikt bij hogere temperaturen en voltages (30-60KV).
- 19 mm breed, lengte 5 m, dikte 0,5 mm.

Art.Nr. Omschrijving
601219  Zelfvulcaniserende isolatietape 19 mm (5m)

Cable protection tape

- Speciaal ontwikkelde geweven kunststof textielband.
- Voor het OEM bundelen en beschermen van kabels.
- Vermindert trillingen en is geluidsdempend.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Goede vochtbestendigheid, licht vulcaniserend.
- Temperatuursbestendig tot + 110ºC.
- Kleur: zwart, dikte 0,3 mm.
- Toepassing: OEM bij BMW, Volkswagen groep en accesoire-inbouw.

Art.nr.  Omschrijving
601220 Cable protection tape 19 mm (10 m)

Textieltape

Isolatietape

Zelfvulcaniserende tape

Cable protection tape
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Bonding tape

Bonding tape

-  Een zeer sterke dubbelzijdige tape  die op metaal, kunststof en 
 gelakte oppervlakten zeer goed hecht.   

-  De tape bestaat uit Polyethyleen foam waardoor een geringe 
 waterabsoptie ontstaat.

- Bevestigt, dicht af en dempt geluid.
-  Ondergrond moet schoon droog en vetvrij zijn en na montage  

goed aandrukken.
- Optimale montagetemperatuur minimaal 20°C. 
- Temperatuurbestendig van -45°C tot +160°C.
-  Montagetemperatuur +15°C tot + 30°C 
- Toepassing: sierlijsten, emblemen en bewegwijzering.

Art.Nr. Omschrijving
601006 Bonding tape 6 mm (10 m)
601012 Bonding tape 12 mm (10 m)
601019 Bonding tape 19 mm (10 m)
601025 Bonding tape 25 mm (10 m)

Adhesive tape clear

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen, en lijmen.
- Transparant uitgevoerd.
-  Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals metaal, 

hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbereik van -35ºC tot +120ºC.
-  Montagetemperatuur +15º tot 30ºC (goed aandrukken voor  

optimaal resultaat).
- Dikte 0,5 mm.
- Uiteindelijke hechting 25N/25mm2.
- Levering in een kartonnen doosje.
 
Art.nr.  Omschrijving
601040 Adhesive tape clear 6 mm (10 m)
601041 Adhesive tape clear 12 mm (10 m)
601042 Adhesive tape clear 19 mm (10 m)
601043 Adhesive tape clear 25 mm (10 m)

Adhesive tape clear
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Adhesive tape grey

Adhesive tape grey

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen, en lijmen.
- Grijs uitgevoerd.
-  Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals metaal, 

hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbereik van -35ºC tot +120ºC.
-  Montagetemperatuur +15º tot 30ºC. (goed aandrukken voor optimaal 

resultaat)
-  Dikte 1,1mm, hierdoor goed geschikt voor opvullen van grotere  

ruimtes.
- Uiteindelijke hechting 45N/25 mm2.
- 4 mm speciaal geschikt voor auto's met spatbordverbreders.
- Levering in kartonnen doosje.
 
Art.nr. Omschrijving
601029 Adhesive tape grey 4 mm (10 m)
601030 Adhesive tape grey 6 mm (10 m)
601031 Adhesive tape grey 12 mm (10 m)
601032 Adhesive tape grey 19 mm (10 m)
601033 Adhesive tape grey 25 mm (10 m)

Batch transfer tape

- Voor het eenvoudig en snel terugplaatsen van logo’s op auto’s.
-  Trekt alleen daar de lijm van de schutlaag af waar betreffende deel 

geplakt wordt.
- Bevat transparante acryl superdots lijmlaag tussen 2 schutlagen.
- Ook geschikt voor het terugplaatsen van (raam) plakantennes.
- 10 st in karton.

Art.nr.  Omschrijving
601080 Batch transfer tape 100x200 mm (10 st)

Anti-dreunplaat

-  Voorkomt trillingen en resonanties in portierruimte, schuifdeur en 
kofferbak.

- Zeer goed klevend.
- Scheurvast.
- Overspuitbaar.
- Bestand tegen water, zwakke zuren, logen, etc.
- Temperatuurbestendig van -30ºC tot +80ºC (1 uur tot +180ºC).

Art.nr.  Omschrijving
670255 Anti-dreunplaat 250x500 mm (10 st)
670256 Anti-dreunplaat 500x500 mm (10 st)

Batch transfer tape

Anti-dreunplaat
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Structuur- en bumperfolie

-  Zelfklevende beschermfolie geschikt voor terugplaasting op stijlen en 
bumpers van voertuigen.

- Kan gemakkeljk in de gewenste vorm worden gesneden.
- UV- bestendig.
- Leverbaar in zwartstructuur en glad transparant of helder.

Art.nr.  Omschrijving
601035 Structuurfolie zwart 5 cm (5 m)
601036 Structuurfolie zwart 10 cm (5 m)
601037 Structuurfolie zwart 20 cm (5 m)
601038 Bumperfolie transparant 10 cm (5 m) 200 µm
601039 Bumperfolie transparant 20 cm (5 m) 200 µm
601034 Bumperfolie helder dun 10 cm (5 m) 137 µm
601050 Bumperfolie helder dun 20 cm (5 m) 137 µm

Deurmaskeersticker

-  Stickers die gebruikt worden voor het dichtplakken van  
schroefuitsparingen aan de zij- binnenkant van het autoportier.

-  Transparante uitvoering wordt geplakt op de plek waar de  
aanslagrubbers van bijvoorbeeld de achterklep de carrosserie raken.

- Zwarte uitvoering zowel in glad als structuur leverbaar.
- Levering op een A4 formaat vel.

Art.nr.  Omschrijving
601069 Deurmaskeerstickervel ovaal structuur zwart 28x51mm
601070 Deurmaskeerstickervel zwart glad 20 mm (108 st)
601071 Deurmaskeerstickervel zwart glad 25 mm (70 st)
601072 Deurmaskeerstickervel zwart glad 30 mm (54 st)
601074 Deurmaskeerstickervel zwart glad 35 mm (35 st)
601076 Deurmaskeerstickervel zwart glad 40 mm (24 st)
601077 Deurmaskeerstickervel transparant glad 20 mm (108 st)
601078 Deurmaskeerstickervel transparant glad 25 mm (70 st)
601079 Deurmaskeerstickervel transparant glad 30 mm (54 st)
601088 Deurmaskeerstickervel zwart structuur 15 mm (176 st)
601081 Deurmaskeerstickervel zwart structuur 20 mm (108 st)
601082 Deurmaskeerstickervel zwart structuur 25 mm (70 st)
601083 Deurmaskeerstickervel zwart structuur 30 mm (54 st)
601091 Deurmaskeerstickervel rood reflecterend 25 mm (70 st)
601092 Deurmaskeerstickervel wit reflecterend 25 mm (70 st)

Deurmaskeersticker zwart

Deurmaskeersticker transparant

Deurmaskeersticker ovaal

Structuur- en bumperfolie
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Klitteband zelfklevend

Deurfolie zelfklevend

-  Beschermt deurbekleding tegen condenswater en vuil vanuit  
het portier.

- Geluidsisolerend door foam laag.
-  Liner voorzien van ruitmotief waardoor aftekenen vergemakkelijkt 

wordt.
- Zeer snel aan te brengen.
- Lengte 10 m, breedte 60 cm, dikte 1,5 mm.

Art.nr.  Omschrijving
601500 Deurfolie zelfklevend 600 mm (10 m)

Klitteband zelfklevend

- Zeer sterke zelfklevende klitteband.
- Goede hechting op allerlei ondergronden.
- Voor het monteren van bekleding, ophangen van accesoires , etc.
- Bevat 1 rol haakjes 2,5 m en 1 rol lusjes 2,5 m.
- Kleur: zwart.

Art.nr.  Omschrijving
601130 Klitteband zelfklevend haak + lus zwart (2x2,5 m)

Back Griptape

-  Klitteband waarbij bovenzijde is voorzien van haakjes en onderzijde is 
voorzien van lusjes.

-  Voor het bundelen en eenvoudig weer loshalen van kabelbomen, 
slangen, etc.

Art.nr.  Omschrijving
601132 Back Griptape 16 mm (10 m)

Duo Griptape

- Zeer sterke zelfklevende klittenband.
-  Voor het permanent/tijdelijk bevestigen van delen die niet los mogen 

(trillen).
-  Bestaat uit een rol met paddestoelenkoppen die in elkaar gedrukt 

worden.
- Zeer sterke afschuifkracht.
- Onbeperkt los- en vastmaken.
- Zeer sterke lijmlaag hecht op bijna alle ondergronden.
-  Toepassing: montage alarmkasten, navigatie, carkits, jachbouwluiken, 

vloermatten, hemeltjes, etc.
-  Ondergrond goed ontvetten, na montage goed aandrukken.  

(max. hechting na 24 u)
- Temperatuurbestendig van -30º tot + 160ºC.
- Lengte 2 m, breedte 25 mm.

Art.nr.  Omschrijving
601131 Duo Griptape 25 mm (2 m)

Deurfolie zelfklevend

Duo Griptape

Back Griptape
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Butylband

Afdichtband schuimrubber

Afdichtband schuimrubber

- Voorgecomprimeerde, aan één kant zelfklevende afdichtband op rol.
- Dicht de voeg naadloos en duurzaam in één handeling af.
-  Kan toegepast worden als afdichting, vibratiebescherming in het 

ventilatiesysteem, spiegelconstructies, carrosseriepunten, venster- en 
deuraansluitingen, machinebouw, etc. 

Art.nr.  Omschrijving (bxh)
601107 Afdichtband schuimrubber 14x3 mm (30 m)
601108 Afdichtband schuimrubber 14x6 mm (15 m)
601109 Afdichtband schuimrubber 15x6 mm (10 x 1 m)
601110 Afdichtband schuimrubber 15x7 mm (15 m met blokjes)
601111 Afdichtband schuimrubber 16x8 mm (15 m)
601112 Afdichtband schuimrubber 16x6 mm (15 m)
601115 Afdichtband schuimrubber 19x6 mm (15 m)
601116 Afdichtband schuimrubber 19x6 mm (10 m)

Butylband

-  Flexibele afdichtingsbandvoor het afdichten van overlappingen  
bij ferro en non-ferro metalen.

- Grote kleefkracht.
-  Geschikt voor het bevestigen van folies, kunststof kappen,  

afdichten luchtkokers, etc.
- Kleur: zwart.
- Temperatuursbestendig van -40ºC tot +80ºC.

Art.nr.  Omschrijving
601121  Butylband rond 8 mm (6 m)
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Plakwielgewichtverwijderaar

-  Ergonomisch gevormde kunststof beitel voor het verwijderen van 
plakwielgewichten en restanten daarvan.

-  Minder kans op beschadiging van de licht metalen velgen dankzij 
glasvezelversterkt kunststof.

-  Ook te gebruiken om sierlijsten, emblemen en dashboarddelen te 
 verwijderen.

- Kling is gedeeltelijk gerond om met 2 handen te kunnen werken.

Art.Nr. Omschrijving
914110  Plakwielgewichtverwijderaar

Wielnaafreiniger

-  Reinigingsschijven om de aanlegvlakken van de velg op de naaf snel 
en doeltreffend te reinigen.

- Verwijdert roest en vervuiling.
- Voorkomt vastvreten en onbalans van de wielen. 
- Leverbaar in 160mm met 58mm binnengat.
- Leverbaar in 200mm met 84mm binnengat.
- Leverbaar in 53mm tbv tapeinden (o.a. Ford)

Art.nr.  Omschrijving
599158 Wielnaaf reiniger 160mm met 10mm as (+3 schijven) (1)
599160 Power wheel 160mm tbv wielnaaf (3st) (2)
599162 Wielnaaf reiniger 200mm met 10mm as (+2 schijven) (1)
599161 Power wheel 200mm tbv wielnaaf (2st) (2)
599166  Naaftapeind reiniger met 40mm(5st) en 53mm(6st) achtkant 

schijfjes (3)
599167 Power wheel 40mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599168 Power wheel 53mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599171 Power wheel 40mm rond tbv naaftapeinden (5st)
599172 Power wheel 53mm rond tbv naaftapeinden (5st)

Plakwielgewichtverwijderaar

Wielnaafreiniger

Power wheel

Wielnaafreiniger tbv tapeinden

1

2

3
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Magneetpen uitschuifbaar

- Magneet heft tot 1350 g.
- Hightech comfortabel handvat.
- Telescopisch uitschuifbaar 140-645 mm.
- Magneet ø12 mm.
- Gewicht 62 g.

Art.nr. Omschrijving
904005 Magneetpen uitschuifbaar

Magneet flexibel

- Magneetkracht 500 g.
- Lengte 500 mm.
- Kop 6 mm.
- Permanent sterke magneetlegering zonder verlies van kracht.
- Verbuigbare as houdt elke positie waarin as gebogen is.

Art.nr. Omschrijving
904004 Magneet flexibel 500 mm

Remzadelvijl

- Gereedschap om remzadels te ontdoen van roest en vervuiling.

Art.nr.  Omschrijving
746030 Remzadelvijl

Pakkingschraper

- Voor het verwijderen van pakkingresten.
- Vanadium speciaalstaal verchroomd.

Art.Nr. Omschrijving
501815  Pakkingschraper

Magneetpen uitschuifbaar 

Magneet flexibel

Remzadelvijl

Pakkingschraper
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Krimpverbinders waterdicht

-  Voorzien van lijmlaag aan de binnenkant van de krimphuls, waardoor 
een perfecte waterdichte verbinding gemaakt wordt.

Art.nr.  Omschrijving
658919 Krimpverbinder waterdicht transparant 0,3-0,5 mm² (100 st)
658920 Krimpverbinder waterdicht rood 0,5-1,0 mm² (100 st)
658921 Krimpverbinder waterdicht blauw 1,5-2,5 mm² (100 st)
658922 Krimpverbinder waterdicht geel 4-6 mm² (50 st)

Soldeer doorverbinders

-  Verbinden, solderen en krimpen in één handeling.
-  Voorzien van een lijmlaag aan de binnenkant.
-  Soldeerringen zorgen voor het goed samenvloeien van de draden.

Art.nr.  Omschrijving
658929  Soldeer doorverbinder transparant 0,3-0,5 mm² (50 st)
658930  Soldeer doorverbinder rood 0,5-1,0 mm² (50 st)
658931  Soldeer doorverbinder blauw 1,0-2,5 mm² (50 st)
658932  Soldeer doorverbinder geel 2,5-4,0 mm² (50 st)

Krimpverbinder waterdicht

Soldeer doorverbinders
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Krimpkous

- Flexibele, dunwandige en zelfdovende krimpkous.
- Krimpverhouding 2:1. 
- Zeer breed inzetbaar.
- Siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -55ºc tot +125ºC.
- Levering in handige afrolbox.
-  Toepassing: elektrische isolatie en trekontlasting van verbindingen, 

stekkers, aftakkingen, splitsingen en componenten.
 
Art.nr.  Omschrijving
602000 Krimpkous 1,6-0,8 mm zwart (12 m)
602001 Krimpkous 2,4-1,2 mm zwart (11,5 m)
602002 Krimpkous 3,2-1,6 mm zwart (11,5 m)
602003 Krimpkous 4,8-2,4 mm zwart (9,5 m)
602004 Krimpkous 6,4-3,2 mm zwart (7,5 m)
602005 Krimpkous 9,5-4,8 mm zwart (6,5 m)
602006 Krimpkous 12,7-6,4 mm zwart (6 m)
602007 Krimpkous 16,8-8,0 mm zwart (5 m)
602008 Krimpkous 19,0-9,5 mm zwart (5 m)
602009 Krimpkous 25,4-12,7 mm zwart (3,3 m)

Kabelbanden

- Geschikt voor temperatuurbereik van -35°C tot +85°C.
-  Voor het veilig, snel en probleemloos bundelen van slangen, kabels, 

etc.
- Lange levensduur.
- Zwarte uitvoering is UV-bestendig.
- Bestand tegen olie, vetten, autobrandstof en veel organische stoffen. 

Art.Nr. Omschrijving
600100 Kabelband zwart 2,5x100 mm (100 st)
600140 Kabelband zwart 3,6x140 mm (100 st)
600178 Kabelband zwart 4,8x178 mm (100 st)
600200 Kabelband zwart 4,8x200 mm (100 st)
600290 Kabelband zwart 4,8x290 mm (100 st)
600360 Kabelband zwart 4,8x360 mm (100 st)
600365 Kabelband zwart 7,8x365 mm (100 st)
600500 Kabelband zwart 12,5x500 mm (100 st)

600999 Kabelbandbox (600 st)

Kabelbinder VW

-  Kabelbinders welke o.a. origineel bij VW, Audi, Seat en Skoda op 
diverse plaatsen verwerkt wordt.

Art.nr.  Omschrijving
600030 Kabelbinder 4,8x130mm VW (50 st) (1)
600031 Kabelbinder 4,8x178mm losse clip VW (50 st) (2)

Kabelbandbox

Kabelbanden

Kabelbinder VW

1

2

Krimpkous
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Blindklinknagelset kunststof met tang

- Kunststof klinknagelset voor o.a. automotive toepassingen.
-  Door zeer compacte bouw vorm is de tang goed te gebruiken in  

kleine ruimtes, zoals wielkuipen.
-  Veelal toegepast in BMW en Volvo wielkuipen en volop montage in 

diverse Chrysler modellen.
-  Set bestaat uit tang en 5x17,2mm (10st) en 6,3x25,2mm (10st) 

kunststof klinknagels.
- Levering in kunststof koffer.

Art.nr.  Omschrijving
914551 Blindklinknagelset kunststof met tang
650120 Blindklinknagel kunststof 5x15,8mm (25st)
650122 Blindklinknagel kunststof 5x17,2mm (25st)
650124 Blindklinknagel kunststof 6,6x17,2mm (25st)
650126 Blindklinknagel kunststof 6,3x25,2mm (25st)

Autolakpenselen

- Penselen tbv het bijwerken van steenslag en kleine schades.
- Ook geschikt voor het schoonmaken van electronicacomponenten.
- Voorzien van ponyhaar en een fijn puntje.

Art.Nr. Omschrijving
500740  Autolakpenselen, kaart met 36 st/3 mt

Autolakpenselen

Blindklinknagelset kunststof met tang
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Kwasten

Art.nr.  Omschrijving
500715 Kwast plat tbv nadenkit
500720 Kwast 13 mm rond
500726 Kwast 30 mm rond
500728 Kwast 36 mm rond

Kitpistool 2-k

- Geschikt voor het verwerken van 50 ml 2-k kokers zoals Carlumix.

Art.nr.  Omschrijving
900038 Kitpistool 2-k

Haakgereedschapsset

- Handige set voor montage van veertjes, rubber ringen, etc.
- Richten van ruitensproeiers.
- Vervaardigd uit RVS met kunststof greep.

Art.nr.  Omschrijving
904006 Haakgereedschapsset 4-dlg

Rolbandmaat

- Rolbandmaat met chromecoat clip.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Automatisch teruglopende band.
- Drukknop voor het vastzetten van de band.
- Band van veerbandstaal.
- Ingebouwde schokdemper.
- Geijkte uitvoering.
- Nauwkeurigheidsklasse II.

Art.nr.  Omschrijving
914803 Rolbandmaat Chromecoat met clip 3 m
914805 Rolbandmaat Chromecoat met clip 5 m

Kitpistool 2-k

Kwasten

Haakgereedschapsset

Rolbandmaat
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Snijmes

Art.Nr. Omschrijving
501301     Snijmes klein 180BT-36 (9 mm mes) (1)
501302 Reservemes AB-10 9 mm tbv 501301 (10 st) (5)
501303 Snijmes lang XL-2 (18 mm mes) (4)
501304 Snijmes kort NL-AL (18 mm mes) (2)
501305 Reservemes LB-10 18 mm tbv 1303/1304 (10 st) (6)
501307 Reservemes trapezemodel 60 mm (10 st) (8)
501323 Snijmes kort zwaar NH-1 (25 mm mes) (3)
501324 Reservemes HB-5B 25 mm tbv 501323 (5 st) (7)

Foliemes met snijwiel

- Mes met draaiend snijwiel om afdekfolie mee te snijden.
- Door snijwielvoorziening altijd scherp.

Art.nr.  Omschrijving
501315 Foliemes met snijwiel
501316 Reservemes tbv foliemes 501315

Foliemes 2-zijdig

- Compact mes om afdekfolie mee te snijden.

Art.nr.  Omschrijving
501318 Foliemes 2-zijdig

Snijmessen

1 2

3
4

7

6

5

8

Reservemes

Foliemes met snijwiel

Foliemes 2-zijdig
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Poetspapier “Sweeper” midirol wit

- Sterk absorberend.
- Milieuvriendelijk (uit 100% gerecycled papier vervaardigd).
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- Kleur: wit.
- Afmeting: 21 cm, 300 m, 1-laags.
- Kern: ø 7 cm, rol ø 20 cm.
- Passende dispenser: 100609, 100606, 100607.
- Verpakking: 6 rol.

Art.nr.  Omschrijving
100608 Poetspapier “Sweeper” midirol wit (6 st)

Poetspapier “Sweeper” maxirol blauw

- Zeer sterk absorberend door dubbele lucht tussenlaag.
- Vervaardigd uit 100% verlijmd Cellulose papier.
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- Kleur: blauw.
- Afmeting: 24 cm, 190 m, 3-laags.
- Kern: ø 7 cm, rol ø 30 cm.
- Passende dispenser: 100606, 100607
- Verpakking: 2 rol.

Art.nr.  Omschrijving
100610 Poetspapier “Sweeper” maxirol blauw (2 st)

Papierdispenser gesloten Midibox

- Dispenser tbv papierrol 100608.
- Afmeting ø26 cm x 34 cm.
- Maximale rolafmeting ø24 x 26 cm hoog.

Art.nr.  Omschrijving
100609 Papierdispenser gesloten Midibox tbv 100608

Poetspapier “Sweeper” midirol wit

Poetspapier “Sweeper” maxirol blauw

Papierdispenser gesloten Midibox
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Papierwandhouder

- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 43 cm.

Art.nr.  Omschrijving
100606 Papierwandhouder aluminium tbv 100610

Papiervloerstandaard

- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 40,5 cm.

Art.nr.  Omschrijving
100607 Papiervloerstandaard aluminium tbv 100610

Watertrekker

-  Kunststof spatel voor het snel en eenvoudig verwijderen van water na 
een wasbeurt.

- Siliconen spatel voorkomt beschadigingen aan de lak.
- Werkt snel en voorkomt strepen.
- Breedte 300 mm.

Art.nr.  Omschrijving
501096 Watertrekker 300 mm

Papierwandhouder

Papiervloerstandaard

Watertrekker
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Bandenreparatiesysteem Safety Seal outside

-  Dit systeem in ontwikkeld om via de buitenzijde van de band,  
zonder demontage, de reparatie te kunnen uitvoeren.

- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
-  Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de  

staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
-  Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de 

koordlagen is niet meer nodig.
-  Voorzien van Tüv prüfung.
-  Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard 

reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr. Omschrijving  
640001 Bandenreparatieset Safety Seal outside (12 rep)
640003 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st)
640004 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008 Special Lube Safety Seal
640012 Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013 Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal
640014 Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015 Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016 Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017 Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018 Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640019 Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640024 Ruimer getordeerd metaal Safety Seal inside

Bandenreparatieset Safety Seal outside (12 rep)

Bandenreparatiekoordjes

ReservenaaldDoorsteeknaald

Ruimer getordeerd

Orgineel

Iedere vezel is volledig behandeld met zelfvulcaniserend 
rubber. Vervolgens met elkaar verweven en nogmaals 
gevulcaniseerd.

Imitatie

Special Lube
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Bandenreparatiesysteem Safety Seal in- & outside

-   Dit systeem in ontwikkeld om via de binnenzijde van de band  
de reparatie te kunnen uitvoeren. De veter wordt "dubbel" naar 
binnengetrokken en vervolgens afgesmeerd met Liquid Patch,  
waardoor de beste afdichting ontstaat. Set is ook geschikt voor 
reparatie van buitenaf.

- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
-  Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de  

staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
-  Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de 

koordlagen is niet meer nodig.
-  Voorzien van Tüv prüfung, TÜV in Duitsland (ECE R30 and ECE 75). 

Tot 320km/h, met goedkeuring voor Runflat banden.
-  Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard 

reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr. Omschrijving  
640002 Bandenreparatieset Safety Seal in & outside (60 rep)
640003 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st)
640004 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007 Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008 Special Lube Safety Seal
640009 Prep en Primer Safety Seal inside 1L
640010 Liquid patch Safety Seal 473ml
640012 Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013 Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal
640014 Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015 Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016 Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017 Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018 Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640019 Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640021 Priem rood Safety Seal inside
640022 Terugtreknaald kort metaal Safety Seal inside

Bandenreparatieset Safety Seal in & outside (60 rep)

Bandenreparatiekoordjes

Reservenaald

Terugtreknaald

Doorsteeknaald

Prep en Primer

Priem

Special Lube

Liquid Patch

Scan de QR code voor een 
presentatie van de Banden- 

reparatiesysteem Safety Seal  
in- & outside

Orgineel Imitatie

Iedere vezel is volledig behandeld met zelfvulcaniserend 
rubber. Vervolgens met elkaar verweven en nogmaals 
gevulcaniseerd.




