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Ruitensnijmessen

- Voor het snel en vakkundig verwijderen van gelijmde ruiten.

Art.Nr. Omschrijving Snij-lengte Verpakt per
502157 Ruitensnijmes (1) 60 mm  2
502111 Ruitensnijmes (2) 95 mm  2
502127 Ruitensnijmes (3)   18 mm  2
502076 Ruitensnijmes (3) 24 mm  2
502163 Ruitensnijmes (3) 28 mm  2
502147 Ruitensnijmes (3)        32 mm  2
502079 Ruitensnijmes (3) 36 mm  2
502154 Ruitensnijmes (3) 45 mm  2
502153 Ruitensnijmes (3) 52 mm  2
502101 Ruitensnijmes (3) 60 mm  2
502212 Ruitensnijmes (3) (gekarteld) 38 mm  2
502105 Schraapmes nr (4) 25 mm  2
502129 Schraapmes nr (4) mes 105 + 129 12+25 mm 1+1
502131 Schraapmes nr (5)  25 mm  2
502113 Schraapmes nr (5) mes 113 + 131 13+25 mm 1+1
502073 Ruitensnijmes (6) (gekarteld) 56+35 mm 1+1
502121 Ruitensnijmes (7) 56+26 mm 1+1
502072 Ruitensnijmes (8) 45 mm  2
502124 Ruitensnijmes (9)  25 mm  2
502109 Ruitensnijmes (10)  35 mm  2
502120 Ruitensnijmes (11)  14 mm  2
502122 Ruitensnijmes (12)  16 mm  2
502208 Ruitensnijmes (13)  19 mm  2
502207 Ruitensnijmes (13)  25 mm  2
502209 Ruitensnijmes (13)  38 mm  2
502194 Ruitensnijmes (14)  110 mm  2
502182 Ruitensnijmes (15) (verstelbaar) 42-60 mm  2
502168 Ruitensnijmes (16)  45 mm  2
502097 Ruitensnijmes (17) (vaste roller) 58 mm  2
502081 Ruitensnijmes (18) (gekarteld) 60 mm  2
502125 Ruitensnijmes (19)  85+(70) mm  2
502195 Ruitensnijmes (20) (verstelbaar) 32-46 mm  2
502143 Ruitensnijmes (21) (verstelbaar) 16-35 mm   2
502217 Ruitensnijmes 38 mm  2
502299 Wetsteen tbv ruitensnijmes

Omcodering van het Fein art. nr. naar het Carlon art. nr.
Doorslaggevend bij het Fein origineelnummer zijn de 3 cijfers  
na 0639 03 …
of bij de messen zelf het ingestempelde driecijferig nummer.
Dus het voornummer 502+nummer vb 076 = 502076.Ruitensnijmessen
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Snijdraad rond

-  Ronde snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde auto ruiten.
- Ook geschikt voor het verwijderen van logo's en emblemen.

Art.Nr. Omschrijving
501042 Snijdraad rond 0,6 mm gebundeld (200 m)

Snijdraad gevlochten

-  Gevlochten zaagdraad voor het uitzagen van verlijmde auto ruiten.
-  Groot snij oppervlak en goede warmteafvoer door 3 gevlochten  

goudkleurige metalen draden.

Art.Nr. Omschrijving
501043 Snijdraad gevlochten 1,0 mm gebundeld (22 m)

Snijdraad vierkant

-  Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde auto ruiten.
- Trekkracht tot 60 kg.
- Vierkant draad dus 4 scherpe snijranden.

Art.Nr. Omschrijving
501052 Snijdraad vierkant A2 0,7 mm gebundeld (50 m)

Snijdraad vierkant Premium

-  Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
-  Trekkracht tot 60 kg.
-  Vierkante draad dus 4 scherpe snijranden.
-  Dikte 0,6 mm.
-  Op handige haspel.

Art.nr. Omschrijving
501051 Snijdraad vierkant A2 0,6mm Premium op haspel (50 m)

Snijdraad rond

Snijdraad gevlochten

Snijdraad vierkant

Snijdraad vierkant Premium
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Trekgreep tbv ruitensnijdraad met zuignap

-  Voorzien van zuignap om trekgreep tijdelijk op voorruit te kunnen 
vastzetten.

Art.Nr. Omschrijving
501235 Trekgreep tbv ruitensnijdraad 

Bekledingsbeschermer kunststof

-  Beschermt dashboard, bekleding en airbags in de a-stijl tegen  
beschadigingen tijdens het uitsnijden van de voorruit.

- Door flexibiliteit ook goed geschikt voor holle en bolle ruiten.

Art.nr. Omschrijving
501138 Bekledingsbeschermer kunststof 500x105 mm (1)
501139 Bekledingsbeschermer kunststof 750x150 mm (2) 

Trekgreep

Bekledingsbeschermer kunststof

1

2

Snijdraad driekant
 
- Driehoekige snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Door de driehoekige vorm is de draad dunner en scherper.
- Driehoekig draad dus 3 scherpe snijranden.
- Levering in dispenser doosje.

Art.nr.  Omschrijving
501054 Snijdraad driekant op rol (50m)

Trommel tbv ruitensnijdraad
 
- Voorkomt dat rol ruitensnijdraad in de knoop komt.

Art.nr.  Omschrijving
501050 Trommel tbv ruitensnijdraad
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Doorsteeknaald met T-greep

- Geschikt voor het doorsteken van snijdraad door ruitenlijm.
- Draad doorvoer door holle buis.
- Aluminium handgreep.

Art.nr.  Omschrijving
501243 Doorsteeknaald met T-greep 

Draadpriem

- Voor het binnenhalen of doorschuiven van de snijdraad door de kit.

Art.Nr. Omschrijving
501810 Draadpriem

Snaar doorsteekpen

- Snaar doorsteekpen met uitsparing tbv doorsteken ruitensnijdraad.
- 501255 met oog om ook draad naar binnen te kunnen trekken.

Art.Nr. Omschrijving
501253 Snaar doorsteekpen
501255 Snaar doorsteekpen Pro met oog

Tegenhouder

-  Voor het bevestigen en tegenhouden van de ruitensnijdraad binnen 
in het voertuig.

-  Lange uitvoering zeer goed geschikt voor diepliggende ruiten.

Art.Nr. Omschrijving
501252  Tegenhouder kort tbv snijdraad
501254 Tegenhouder lang tbv snijdraad lang

Snaar doorsteekpen

Draadpriem

Doorsteeknaald met T-greep

Tegenhouder
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Reservemes tbv trekmes

Reservemes tbv trekmes

2

1 3

Trekmes geschroefd

- Trekmes voor het verwijderen van gelijmde ruiten.
- Ook geschikt voor auto's met dikke kitlaag v.b. Ford, Opel of VW.
- Gewicht 267 g.

Art.Nr. Omschrijving 
501292 Trekmes geschroefd (2) 

Trekmes Ultra Quick Release

- Zeer degelijk trekmes voor het verwijderen van gelijmde ruiten.
- Door hevel aan zijkant is snelwissel mogelijk.
- Vierkant uitgevoerd waardoor draaien in de hand voorkomen wordt.
-  Mes op allerlei dieptes vast te zetten waardoor meer ruimte ontstaat 

bij doorlopende ruiten onder de motorkap.
- Ook geschikt voor auto’s met een dikke kitlaag v.b. Ford, Opel of VW.

Art.Nr. Omschrijving 
501290 Trekmes Ultra Quick Release       

Reservemes tbv trekmes

Art.Nr. Omschrijving       Snijlengte
501293 Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)      19 mm (1)
501294 Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)      25 mm (2)
501295 Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)      38 mm (3)

Bij afmeting van de reservemessen is “B” de breedte van het mes.

-  Voorzien van kunststof Greenshield coating aan de voor -en achter-
zijde.

-  Voorkomt carrosserie- en glasbeschadigingen en zorgt voor een  
betere geleiding.

- Zeer dunne uitvoering daardoor o.a. ook geschikt voor BMW 5-serie.

Art.nr.  Omschrijving
501286 Reservemes tbv 501290/1/2 19 mm Greenshield (5 st)
501287 Reservemes tbv 501290/1/2 25 mm Greenshield (5 st)
501288 Reservemes tbv 501290/1/2 38 mm Greenshield (5 st)

Trekmes Ultra Quick Release

Trekmes geschroefd
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Reservemes U-model tbv trekmes

- Zeer robuust reservemes RVS uitgevoerd.
-  Kan door zijn vorm gebruikt worden onderaan de ruit terwijl  

motorkap geopend is.
- Leverbaar in 2 lengtes.

Art.nr.  Omschrijving
501298 Reservemes U-model 60 mm (2)
501297 Reservemes U-model 30 mm (1)

Peestrekker met 8 mm holle ruimte

- Voor het plaatsen van pezen in raamrubbers. (1)
- Door de 8 mm holle ruimte, een goede geleiding van de pees. 

Art.nr.  Omschrijving
501234 Peestrekker met 8 mm holle ruimte
501236 Reserve ogenset 5 maten

Koordgeleider

- Geschikt voor het monteren van in rubber gemonteerde autoruiten.

Art.Nr. Omschrijving
501240  Koordgeleider (6 m)
501241 Koordgeleider (8 m)

Ruitenwisserlichter

-  Geschikt voor het demonteren van ruitenwisserarmen van bijna alle 
merken.

- Eenvoudig in gebruik.

Art.Nr. Omschrijving
501256  Ruitenwisserlichter universeel

Koordgeleider

Peestrekker

1

Ruitenwisserlichter

Reservemes U-model tbv trekmes

2
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Ruitenwisserlichter 2-arm

- Zeer robuuste ruitenwisserlichter.
-  Dankzij groot instelbereik nagenoeg geschikt voor alle personen -en 

lichte bedrijfswagens.
- Voorzien van speciaal geharde materialen.
- Werkhoogte 28 mm.

Art.nr.  Omschrijving
501275 Ruitenwisserlichter 2-arm

Ruitenwisserlichter Heavy-duty

- Zwaar belastbaar en uit een stuk gefreesde ruitenwisserlichter.
- Geschikt voor nagenoeg alle personen- en bedrijfswagens.
- Bijzonder geschikt voor de BMW E34 (5-serie) en de E32 (7-serie).
- Werkhoogte 38 mm.
  
Art.nr.  Omschrijving
501274 Ruitenwisserlichter Heavy-duty

Ruitenwisserlichter tbv achterruitwissers

- Ruitenwisserlichter met holle as  tbv achterruitwissers met sproeier.
- Voorkomt kapot drukken van de ruitenwissersproeier.
- Zeer robuust uitgevoerd.
- Te gebruiken bij o.a. Volkswagen en Volvo.

Art.nr.  Omschrijving
501276 Ruitenwisserlichter tbv achterruitwissers

Ruitenwisserlichter tbv achterruitenwisser

-  Zwaar uitgevoerde trekker tbv het verwijderen van achterruitenwis-
serarmen.

-  Voorkomt dat het de kunststof arm afbreek of het aluminium ringetje 
achterblijf op de stalen motoras.

-  Toepasbaar op Nissan Micra en Primera, Peugeot 207 en 307, Renault 
Clio III/EspaceIV/Laguna II/ Megane II/ Megane Scénic II/Modus.

Art.nr Omschrijving
501277  Ruitenwisserlichter tbv achterruitenwisser Nissan/Peugeot/

Renault

Ruitenwisserlichter 2-arm

Ruitenwisserlichter Heavy-duty

Ruitenwisserlichter tbv achterruitwissers

Ruitenwisserlichter tbv achterruitwisser
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Ruitenlijm OETech Advanced

- Hoog modulaire 1K-ruitenlijm.
- Carrosserieverstevigend element door verlijmen van de ruit.
-  Niet geleidend dus vermindering van de contactcorrosie op de 

 carrosseriesponning.
-  Antennegeschikt. De antenneprestatie van de in de voor- of 

 achter ruit ingebouwde antenne wordt niet beinvloed. Daarom is deze 
lijm geschikt voor voertuigen met  communicatiemiddelen.

- Wegrijtijden staan vermeld op de tube.
-  Ten alle tijden voorgeschreven primer + activator gebruiken om een 

100% veilig resultaat te halen.

Technische gegevens ONE
- Kleur  Zwart
- Chemische basis Polyurethaanprepolymeer
- Soortelijk gewicht  1,4 g/cm3 bij 23°C
- Gehalte droge stof >98%
- Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 80°C
- Verwerkingstijd “open tijd” 8-12 min
- Doorhardingssnelheid 3,5 mm/24 uur  
 (23°C/50% rel. luchtvochtigheid)
- Treksterkte (DIN 53504) > 4,5 Mpa
- Schuiftreksterkte > 4,5 Mpa
- Breukrek (DIN 53504) 400%
- Shore-A-hardheid (DIN) 75
- Afschuifmodulus > 2,5 Mpa
- Specifieke elektr.  
  Geleidingsweerstand > 109 x cm
- Temperatuurbestendigheid -40°C tot + 100°C, kortstondig tot + 140°C
- Opslagtemperatuur + 5°C tot + 25°C
- Houdbaarheid 6 maanden
- Standtijd zonder airbag 1 uur
- Standtijd met airbag  2 uur
 90 min (met oven 60 min)

Art.Nr. Omschrijving
301801 Primer 30ml
301802 Primer + activator 100 ml
301805 Encapsulatieactivator 15 ml
301810 Ruitenlijm OETech Advanced koker 310 ml
301811 Set Ruitenlijm OETech Advanced: 
 12x Koker 310 ml
 11x Primer/Activator 100 ml
 12x Wattenbol
 12x Mondstuk speciaal
 12x wegrijkaart

Glasreiniger

- Ten behoeve van ruitenlijmen.

Art.Nr. Omschrijving
301808 Glasreiniger 500 ml
301809 Glasreiniger 5L

Set Ruitenlijm OETech Advanced

Glasreiniger
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Wattenbol

Art.Nr. Omschrijving
501715 Wattenbol 100 st
501713 Wattenbol extra lang 100 st

Kokersnijder

- Tbv opensnijden van kunststof kitkokers.
- Voor het veilig schuin afsnijden van het kitmondstuk.

Art.nr.  Omschrijving
301035 Kokeropener
301036 Reservemes tbv kokeropener

Kokeropener tbv aluminium koker

-  Handig gereedschap voor het uitdrukken van de dubbele aluminium 
kokerbodem.

- En geschikt voor het doorprikken van de kokeraansluiting.

Art.nr.  Omschrijving
301040 Kokeropener tbv aluminium koker (blauw)

Kokermondstuktang

-  Te gebruiken om kokermondstukken voor ruitverlijming in te  
knippen. 

- Door de speciale vorm knipt deze de juiste vorm en breedte.

Art.nr.  Omschrijving
301037 Kokermondstuktang

Ruitspacers

- Ruitspacers zwart 4mm hoog.
-  Geschikt om de ruit niet te diep in de carrosserie te laten zakken  

tijdens verlijming.

Art.nr.  Omschrijving
501090 Ruitspacers zwart 4mm hoog (56st)

Wattenbol

Kokersnijder

Kokeropener tbv aluminium koker

Kokermondstuktang

Ruitspacers
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Zuigheffer mini

-  Mini zuigheffer voor diverse toepassingen zoals: demontage buiten-
spiegelglas, voorkomen naar beneden zakken van zijramen, uittrek-
ken kleine deuken, etc.

- Diameter 55 mm.
- Capaciteit ca. 3 kg.

Art.nr Omschrijving
501227 Zuigheffer mini 55 mm

Zuigheffer dubbel

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruiten.
-  De zuignappen passen zich aan, aan de ruitbolling en zorgen voor 

een krachtige grip.
- Draagkracht 60 kg.
- Doorsnee van de zuignap bedraagt 115 mm.

Art.Nr. Omschrijving
501250 Zuigheffer dubbel 115 mm

Zuigheffer dubbel Premium

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruiten.
-  De klokvormige scharnierende zuignappen passen zich nog  

makkelijker aan iedere ruitbolling.
- Draagkracht 60 kg.
- Opgebouwd uit licht en slagvast kunststof.
- Doorsnee van de zuignap bedraagt 150 mm.

Art.Nr. Omschrijving
501251 Zuigheffer dubbel premium 150 mm

Easyfix

- Montagehulp voor het plakken van o.a. sierlijsten.
- Door gelijkmatige druk wordt de lijst in positie gedrukt.
-  Ook geschikt als hulp bij gelijmde (zij)ruiten en andere  

montage werkzaamheden.

Art.Nr. Omschrijving
501248  Easyfix

Zuigheffer dubbel

Zuigheffer mini

Zuigheffer dubbel premium

Easyfix
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Handkitpistool Base

-  Robuust handkitpistool geschikt voor de verwerking van 290/310 ml 
kokers.

- De speciale overbrenging zorgt voor een lichtere verwerking.
- Solide konstruktie.
 
Art.nr.  Omschrijving
900039 Handkitpistool Base

Handkitpistool zwaar

- Voor het verwerken van kokers van 310 ml.
- Met versterkte hydraulische overbrenging.
- Zeer stevige constructie.

Art.Nr. Omschrijving
900040 Handkitpistool zwaar 

Kitverwijderset

- Set voor het vakkundig verwijderen van lijm-, kit- en pakkingsresten.
- Met 3 verschillende messen (13,16 en 20 mm).
- In handig koffertje.
- Dubbel aangeslepen ijsgeharde mesjes zorgen voor een hoge standtijd.

Art.Nr. Omschrijving
501720 Kitverwijderset
501721 Reservemes 13 mm (10 st)
501722 Reservemes 16 mm (10 st)
501723 Reservemes 20 mm (10 st)
501724  Handgreep tbv kitverwijderset

Handkitpistool zwaar

Handkitpistool base

Kitverwijderset
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Spiegelsteunplakkers

-  Spiegelsteunplakker OEM-kwaliteit  tbv binnenspiegel montage op de 
voorruit.

- Veelal toegepast bij o.a. Ford.
-  Spiegelvoet en ruit goed ontvetten, daarna enige seconden stevig 

aandrukken.

Art.nr.  Omschrijving
501027 Spiegelsteunplakker (50 st)

Regensensorpads Ready siliconen 
 
-  Kant-en-klare regensensorpads voor het herplaatsen van de  

regensensor op de ruit.
-  De sensor hoeft alleen maar van de ruit gehaald te worden en de pad 

herplaatst te worden. Loskoppelen is niet meer nodig, dit voorkomt 
opnieuw inleren.

- Geen applicatie vloeistof nodig voor montage, water is voldoende.
- Bestand tegen stof, vettigheid en vingers.
- Makkelijke verwerking en montage.

Art.nr.  Omschrijving
501171 Assortiment Regensensorpads Ready siliconen (26st)
501174 Regensensorpad Ready siliconen type 1 27 mm (5st) (1)
501175 Regensensorpad Ready siliconen type 18/19 32 mm (5st) (2)
501176 Regensensorpad Ready siliconen type 2-1 druppel (5st) (3)
501178 Regensensorpad Ready siliconen type H1 (5st) (4)
501179 Regensensorpad Ready siliconen type H2 (5st) (5)
501180 Regensensorpad Ready siliconen type 7/10 (5st) (6)
501181 Regensensorpad Ready siliconen type 20 31 mm (5st)

Montagehulp voor rubbers 

- Montagehulp bij het plaatsen van rubbers.

Art.Nr. Omschrijving
501800 Montagehulp voor rubbers

Spiegelsteunplakkers

Assortiment Regensensorpads Ready siliconen 

Regensensorpads Ready siliconen 

Montagehulp voor rubbers

1

5

2

4

3

6
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Schraag deelbaar tbv ruiten

- Ideaal voor de- en montage van ruiten.
- Eenvoudig op te bergen en deelbaar.
- Te gebruiken voor bijna alle ruiten.
- Hoogte 1,0 m.
- Draagkracht 80 kg.

Art.Nr. Omschrijving
501258 Schraag deelbaar tbv ruiten
501262 Zuignap tbv schraag

Wheelstep

-  Gemakkelijk opstapje voor over het wiel bij hogere voertuigen  
(vb BMW X5, VW Touareg, Ford Transit, VW Transporter.

- Vergemakkelijkt het werken aan o.a. voorruitreparaties.
- Geschikt voor wielen tot een diameter van 600 mm.
- Geschikt voor wielen met een doorsnee van 175 t/m 225 mm.
- Belastbaar tot 225 kg.
- Hoogteverstelling van 30-50 cm.
- 580 x 340 x 125 mm.
- Gewicht: 5500 gr.
- Antislip oppervlak.
- Opklapbaar tot compact geheel.
 
Art.nr.  Omschrijving
501265 Wheelstep

Toebehoren

Art.Nr. Omschrijving
501400 Lijstlepel gebogen 50 mm (1)
501401 Glasschraper met beschermer (2)
501402 Stickerverwijderaar inschuifbaar (3)
501404 Reservemes tbv 501401/501402 100 st (4)

Lijmrestverwijderaar kunststof

- Sterk polycarbonaat schrapertje dat de ondergrond niet beschadigt.
- Met verwisselbaar 2-zijdig schrapertje.
- Verwijdert zonder problemen lijmresten, stickers, etc.
- Afmeting: 50x45 mm.
- Levering inclusief 5 kunststof mesjes.

Art.nr. Omschrijving
501407 Lijmrestverwijderaar kunststof
501408  Reservemes kunststof rood tbv 501407 (100 st)

Schraag deelbaar tbv ruiten

Toebehoren

Lijmrestverwijderaar kunststof

1

23
4

Wheelstep
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Glasreparatiekoffer GRK-120 Classic

Het Carlon GRK-120 Clasic ruitreparatiesysteem is een set gereedschap-
pen en chemische producten die ontwikkeld zijn om op professionele 
manier steenslagschades en sterretjes in gelaagde voorruiten te kunnen 
repareren.

Steenslagschades en sterrretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door 
invloeden van buitenaf. Meestal zijn opspattende steentjes de oorzaak. 
Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snel-
heid op de voorruit.
Gevolg is dat deze lelijke beschadigingen vaak hinderlijk zijn voor het 
zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-120 Classic ruitreparatiesysteem zorgt er in de meeste 
gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en 
het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hier-
door een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.

Koffer bevat:
- 1x Injectorunit “GRK 120” Classic (501106)
- 1x Inspectiespiegel (501146)
- 1x UV lamp lang, 6W 230V/50Hz (501085)
- Mini-boormachine 12V met netadapter 230V
- 1x Hard metalen kraspen
- 1x Slagstift
- 1x Penlight lampje
- 1x Aansteker
- 1x Smeermiddel tbv zuigheffers 60ml (501246)
- 1x Polijstpasta fijn (501161)
- 1x Kunststof box met:
- 2x Injector tbv hars (501157)
- 1x CH-7 Hars 5ml (501152 of 501153)
- 1x CF-8 Filler 5ml (501151)
- 20x Mylar folie (501154)
- 10x Schraapmesjes (501404)
- 1x Boortje Widia konisch 1,0mm (501155)
- 1x Boortje Widia rond 1,0mm (501149)
- Nederlandse beschrijving
- Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130mm met voorgevormde 
 hardschuim inleg

Art.nr.  Omschrijving
501105 Glasreparatiekoffer “GRK-120” Classic

Glasreparatiekoffer GRK-120 Classic
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Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium

Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem is een set gereedschap-
pen en chemische producten die speciaal ontwikkeld zijn om op een 
efficiënte en zeer professionele manier steenslagschades en sterretjes in 
gelaagde voorruiten te kunnen repareren.

Steenslagschades en sterretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door 
invloeden van buitenaf. Doorgaans zijn opspattende steentjes de oorzaak. 
Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snelheid 
op de voorruit.
Het resultaat is, dat deze lelijke beschadigingen vaak zeer hinderlijk zijn 
voor het zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem zorgt er in meeste 
gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en dat 
het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hier-
door een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.

Koffer bevat:
 - 1 x Injectorunit (501133)
 - 1 x Injector (501157)
 - 1 x Druk- en onderdrukpomp (501134)
 - 1 x Inspectiespiegel (501146)
 - 1 x UV lamp lang, 8 W 230V/50Hz (501136)
 - 1 x Miniboormachine 12V (501120)
 -  1 x Verbindingskabel miniboormachine 12V met 2x accuklem (501121)
 - 1 x Reparatiehars 15 ml (501153)
 - 1 x Filler 15 ml (501151)
 - 1 x Polijstpasta fijn (501161)
 - 1 x Kunststof box met 
  -  3 x injectienaald (501141)
  -  3 x injectiespuit (501141)
  -  20 x folie (501154)
  -  10 x schraapmes (501403)
  -  5 x injectorafdichtringen (501165)
  -  1 x boor 0.8 mm rond
  -  1 x boor 1.0 mm rond
  -  1 x boor 0.8 mm cilindrisch
  -  1 x boor 1.0 mm cilindrisch
  -  1 x 12-delig mini slijp- en polijstset
  -  Demo DVD
  -  Nederlandse beschrijving
  -  Toonbankdisplay
  -   Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130 mm  

met voorgevormde hardschuim inleg

Art.nr.  Omschrijving
501135 Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium

Scan de QR code voor een 
presentatie van de 
Glasreparatiekoffer 
GRK-180 Premium
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CH-7 Hars tbv ruitreparatie

- Stap 1 bij ruitreparatie.
-  Zeer goed vloeiende UV-bestendige reparatievloeistof tbv  

steenslagreparatie in de voorruit.
- Hoge viscositeit.
- Ook goed toepasbaar bij grotere inslagen.
  
Art.Nr. Omschrijving
501152 CH-7 Hars tbv ruitreparatie 2 ml
501153 CH-7 Hars tbv ruitreparatie 15 ml

CF-8 Filler tbv ruitreparatie

- Evt. stap 2 bij ruitreparatie.
- Reparatievloeistof voor het repareren van grotere oppervlaktes.
- Lage viscositeit.
- Hard uit dmv UV-licht.

Art.Nr. Omschrijving
501151 CF-8 Filler tbv ruitreparatie 5 ml 

Mylar folie tbv ruitreparatie

-  Transparante folie voor het afdekken van de inslagplaats tijdens de 
reparatie met UV-licht.

Art.nr.  Omschrijving
501154 Mylar folie tbv ruitreparatie

Diverse tbv ruitreparatie

Art.nr.  Omschrijving
501246 Smeermiddel tbv zuigheffer (60 ml)
501149 Boortjes widia 0,8 x 1,6 mm rond tbv ruitreparatie (2)
501155 Boortjes widia 1,2 x 1,6 mm cylindrisch tbv ruitreparatie (1)
501157 Injector tbv hars
501160 Polijstpasta grof tbv ruiten 150 ml
501161 Polijstpasta fijn tbv ruiten 150 ml

CH-7 Hars tbv ruitreparatie

CF-8 Filler tbv ruitreparatie

Mylar folie tbv ruitreparatie

Diverse ruitreparatie

1 2
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J17a

Inspectiespiegel tbv ruitreparatie

Art.nr.  Omschrijving
501146 Inspectiespiegel tbv ruitreparatie

Polijstborstel

-  Polijstborstel tbv polijsten van de met hars en/of filler gerepareerde 
inslagplek.

- Te gebruiken in combinatie met polijstpasta.
- Aansluiting 3 mm asje.

Art.nr.  Omschrijving
501115 Polijstborstel tbv ruitreparatie

Injectienaaldenset

- Injectienaaldenset tbv vullen reparatiehars.
- Set bestaat uit 6x spuit en 3x naald.

Art.nr.  Omschrijving
501141 Injectienaaldenset

Inspectiespiegel tbv ruitreparatie

Polijstborstel

Injectienaaldenset
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Toonbankdisplay 

- Display om de attentiewaarde voor ruitreparatie te verhogen.
-  Gevuld met 50 stickers welke de berijder via een instructie op de 

inslag kant plaatsen.
- Achterzijde van de sticker kan voorzien worden van bedrijfsstempel.

Art.nr.  Omschrijving
501128 Toonbankdisplay tbv ruitreparatie (gevuld)
501127 Stickers tbv ruitreparatie (50 st)

Glasboormachine 12V

- Glasboormachine 12V tbv voorboren voor sterreparatie.
-  Voorzien van gebalanceerde motor met geslepen spindel met  

kogellagers.
- Draait vast afgeregeld toerental.
- Voorzien van Jackplug.
- Levering zonder verlengkabel!

Art.nr.  Omschrijving
501120 Glasboormachine 12V (zonder verlengkabel)

Verbindingskabel glasboormachine met accuklemmen

- Verbindingskabel 12V.
- Voorzien van Jackplug en 12V accuklemmen.
- Lengte 3m.

Art.nr.  Omschrijving
501121 Verbindingskabel glasboormachine 12V met 2x accuklem

Verbindingskabel glasboormachine met sig. plug

- Verbindingskabel 12V.
- Voorzien van Jackplug en sigarettenaanstekerplug.
- Lengte 3m.

Art.nr.  Omschrijving
501191  Verbindingskabel glasboormachine 12V met  

sigarrettenaanstekerplug

Toonbankdisplay 

Glasboormachine 12V

Verbindingskabel glasboormachine met accuklemmen

Verbindingskabel glasboormachine met sig. plug




