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Dent-puller kit standaard

Dent-puller kit standaard

- Uitdeuken zonder spuiten op basis van lijmtechniek.
-	Kleine deukjes op van binnenuit niet bereikbare plaatsen toch te
repareren zonder lakbeschadigingen.
-	Middenin de deuk wordt een lijm-adapter aangebracht, die vervolgens gedoseerd omhoog getrokken wordt m.b.v. speciale tang of
brug.
- Zwarte lijmstaaf is heavy-duty, blauwe lijmstaaf is extra heavy-duty.
- Oranje lijmadapter is door verwarming enigszins vervormbaar.
- Goede aanvulling op hefboomtechniek systeem.
-	Dubbele TL lamp aanbevolen om reflectielijnen goed zichtbaar te
maken.
-	Kit 541037 of 541038 bevat: 1x koffer, 1x lijmpistool, 4x
lijmpatroon zwart, 1x uitdeukstift scherp, 1x spatel, 2x lijmadapter
blauw 15+20+25+30mm en naar keuze 1x brug of 1x tang.
Art.nr.
541037
541047
541048

Omschrijving
Dent-puller kit standaard met tang (1)
Spatel tbv Dent-puller
Markeerstiftset tbv Dent-puller (2 st)

Tang tbv Dent-puller
-	Tang tbv Dent-puller om deuken middels lijmadapters gedoseerd
terug te trekken.
- Verstelbaar in hoogte middels draaiknop.
- Voeten voorzien van kogelgewrichten.
Art.nr.
541034

Omschrijving
Tang tbv Dent-puller

Tang tbv Dent-puller

Slagtrekker tbv Dent-puller
2
1

-	Slagtrekker tbv Dent-puller, om deukjes door middel van lijmadapters
op ronde kanten terug te trekken.
- Leverbaar in 2 gewichten.
Art.nr.
541033
541036

Omschrijving
Slagtrekker 1,2kg tbv Dent-puller
Slagtrekker 1,8kg tbv Dent-puller

Slagtrekker
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Handpuller tbv Dent-puller
-	Handpuller tbv dellenpuller om lijmadapters onder spanning te
houden en vervolgens de rug of ruimte om de deuk weg te kunnen
tikken.
- Leverbaar in twee lengtes.
Art.nr.
541028
541029

Omschrijving
Handpuller kort tbv Dent-puller
Handpuller lang tbv Dent-puller

Handpuller tbv Dent-puller

Bond-ex
-	Bond-ex is geschikt om smeltlijm van gelakte oppervlakken
te verwijderen.
-	Laat in tegenstelling tot bijvoorbeeld spiritus geen strepen
na op gelakte delen.
- Levering in handige sprayflacon.
Art.nr.
541039
541030
541055

Omschrijving
Bond-ex 150ml
Bond-ex navulverpakking 500ml
Sprayflacon tbv Dent-puller

Bond-ex en Sprayflacon

Lijmpistool tbv Dent-puller
-	Lijmpistool tbv Dent-puller om lijmstaven te smelten voor verwerking
op onder andere lijmadapters.
Art.nr.
541043

Omschrijving
Lijmpistool tbv Dent-puller (230V)

Lijmpistool tbv Dent-puller
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Lijmadapter blauw
-	Lijmadapters voorzien van een geribbeld oppervlak waardoor er een
goede hechting van de lijm ontstaat.
- Leverbaar in verschillende maten.

Lijmadapter blauw

Art.nr.
541060
541061
541062
541063
541064
541065
541066

Omschrijving
Lijmadapter 15mm blauw (5st)
Lijmadapter 20mm blauw (5st)
Lijmadapter 25mm blauw (5st)
Lijmadapter 30mm blauw (5st)
Lijmadapter 35mm blauw (5st)
Lijmadapter 40mm blauw (5st)
Lijmadapter 50x30mm blauw (5st)

Lijmadapter oranje
-	Lijmadapters voorzien van een speciaal oppervlak waardoor er een
goede hechting van de lijm ontstaat.
- Oranje uitvoering is vervormbaar middels warm maken.
- Leverbaar in verschillende maten.

Lijmadapter oranje

Art.nr.
541067
541068
541069

Omschrijving
Lijmadapter 35mm oranje (5st)
Lijmadapter 40mm oranje (5st)
Lijmadapter 50x30mm oranje (5st)

Lijmadapter oranje crossed
-	Lijmadapters voorzien van een geruit oppervlak waardoor er een
betere hechting van de lijm ontstaat.
- Leverbaar in verschillende maten.

Lijmadapter oranje crossed

Art.nr.
541121
541122
541123
541124

Omschrijving
Lijmadapter 16mm oranje crossed (5st)
Lijmadapter 21mm oranje crossed (5st)
Lijmadapter 27mm oranje crossed (5st)
Lijmadapter 32mm oranje crossed (5st)

Lijmadapter blauw dimple
-	Lijmadapters voorzien van een dimple (golfbal) oppervlak waardoor
er een groter en betere hechting van de lijm ontstaat.
- Leverbaar in verschillende maten.

Lijmadapter blauw dimple
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Art.nr.
541100
541101
541102
541103

Omschrijving
Lijmadapter 8mm blauw dimple (5st)
Lijmadapter 15mm blauw dimple (5st)
Lijmadapter 20mm blauw dimple (5st)
Lijmadapter 25mm blauw dimple (5st)
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Lijmadapter striped
-	Lijmadapters voorzien van een striped oppervlak waardoor er een
betere hechting van de lijm ontstaat.
-	De vierkante lijmadapter heeft een rond oppervlak waardoor deze
geschikt is voor ronde dakstijlen.

Lijmadapter blauw dimple + striped

Art.nr.
541110
541111
541115
541118

Omschrijving
Lijmadapter 12x25 mm blauw dimple (5st)
Lijmadapter 17x35 mm blauw dimple (5st)
Lijmadapter 21x21 mm blauw striped (5st)
Lijmadapter 19x41 mm zwart striped (5st)

Lijmstaven tbv PDR
-

Lijmstaven

Lijmstaven voor het bevestigen van de lijmadapters op de carrosserie.
Zwart is universeel en het meest gebruikt.
Blauw is heavy duty, dit is een taaiere lijm dan de zwarte.
Bruin is extra heavy duty en is de meest taaie lijm.

Art.nr.
541070
541071
541072
541073

Omschrijving
Lijmstaaf zwart tbv PDR (5st)
Lijmstaaf blauw tbv PDR (5st)
Lijmstaaf bruin tbv PDR (15st)
Lijmstaaf bruin tbv PDR (50st)

Assortiment lijmadapters met lijm
-	Startset met lijmadapters, voorzien van 2x 541100, 541101, 541102,
541103, 541060, 541061, 541062, 541065, 541069, 541110, 541115,
541118, 541121 en 541122 en 2x5 lijmstaven 541070 en 541071.
- In handige lichtgewicht robuuste koffer.
Art.nr.
541130

Omschrijving
Assortiment lijmadapters met lijm

Assortiment lijmadapters met lijm
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Multipad lijmstrips

Multipad lijmstrips

- Lijmstrips welke op de gedeukte carrosserie gelijmd kunnen worden
-	Met deze strips kun je zonder enige lakbeschadiging 70 tot 80% van
de schade uitdeuken.
- Werkt snel en voordelig.
- Leverbaar is verschillende vormen.
- Geen warmte inbreng in het materiaal.
-	Geschikt voor diverse materialen zoals: staal, HSS staalsoorten en
aluminium.
Art.nr.
542000
542001
542002
542003
542004
542005
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Omschrijving
Multipad lijmstrip rood 6x22x156 mm vlak (3st)
Multipad lijmstrip blauw 6x36x156 mm vlak (3st)
Multipad lijmstrip grijs 6x50x156 mm vlak (3st)
Multipad lijmstrip geel 6x22x156 mm konisch (3st)
Multipad lijmstrip groen 6x22x156 mm bol (3st)
Assortiment Multipad lijmstrips (5st)
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PDR starterkit

PDR starterkit

- PDR Paintless Dent Repair.
-	Snel en doeltreffend verwijderen van deuken zonder spuiten, mits de
lak niet beschadigd is.
-	Ook geschikt om voor te drukken bij traditioneel schadewerk.
(minder plamuur en dus schuurwerk)
-	De handgemaakte gereedschappen kenmerken zich door een
optimale combinatie van sterkte, flexibiliteit, slijtagevastheid en
roestbestendigheid.
-	De uitdeuktools zijn samengesteld van speciaal metaal, waarvan
sommigen (whale tails) met een extreem hoog koolstofgehalte.
-	Door verhitting bij 1000 graden Celsius en een snelle afkoeling
krijgen de tools hun specifieke eigenschappen.
-	Aan de hand van de kleurcodering van de handels selecteer je snel
het juiste type gereedschap voor de reparatie.
-	Goede verlichting (dubbele TL of led) is zeer belangrijk om te zien
hoe en waar welke tool te gebruiken.
-	Er zijn diverse uitgebreidere sets samen te stellen. Foto betreft een
starterset met accessoires als extra.
-	Onderste deel van de bovenste afbeelding is starterkit 8 tools,
complete afbeelding is starterskit 8 tools + accessoires in koffer.
- 8 Tools: 105, 113, 114, 130, 136, 137, 150 en 191.
Art.nr.
542400
542401
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Omschrijving
PDR Starterkit 8 tools
PDR Starterkit 8 tools + accessoires in koffer
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Uitdeukijzers
Art.nr.
542482
542483

Omschrijving
Uitdeukijzer 113 Blade 6,5x430 mm 25 mm Toe 45º Right geel
Uitdeukijzer 114 Blade 6,5x430 mm 25 mm Toe 45º Left geel

Art.nr.
542481

Omschrijving
Uitdeukijzer 105 Blade 5,0x240 mm 25 mm Toe 45º Right geel

Art.nr.
542484

Omschrijving
Uitdeukijzer 130 Blade 9,5x670 75 mm Toe 45º geel

Art.nr.
542469

Omschrijving
Uitdeukijzer 137 Ball 11,0x840 mm 75 mm Toe 45º rood

Uitdeukijzers 113 en 114

Uitdeukijzer 105

Uitdeukijzer 130

Uitdeukijzer 137
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Art.nr.
542490

Omschrijving
Uitdeukijzer 136 Tri-Point 11,0x710 mm Two Bends oranje

Uitdeukijzer 136

Kunststof caps tbv uitdeukijzers
-	Kunststof caps zorgen voor minder scherpte aan de punt van het
uitdeukijzer

Uitdeukijzers 191 met kunststof cap

Art.nr.
542620
542621
542622
542623
542624
542497

Omschrijving
Kunststof caps tbv uitdeukijzer ¼” (12st)
Kunststof caps tbv uitdeukijzer 5/16” (12st)
Kunststof caps tbv uitdeukijzer 3/8” (12st)
Kunststof caps tbv uitdeukijzer 7/16” (12st)
Kunststof caps tbv uitdeukijzer 1/2” (12st)
Uitdeukijzer 191 Cutter 9,5x780 mm Half J-Curve Left blauw

Uitdeukijzer Rota-Grip
- Geschikt voor portieren
- Door verstelbare handgreep slechts één tool nodig ipv 2.

Uitdeukijzer Rota-Grip

Art.nr.
542503
542504
542506

Omschrijving
Uitdeukijzer 256 Rota-Grip 8,0 x 545 mm Full J-Curve
Uitdeukijzer 258 Rota-Grip 8,0 x 640 mm Half J-Curve
Uitdeukijzer 260 Rota-Grip 8,0 x 640 mm Half J-Curve

Uitdeukijzer Screw-on tool
- Uitdeukijzer lang en voorzien van verwisselbare opzetstukken.
- Levering met standaard opzetstuk (zie foto)
Art.nr.
542595
542599

Omschrijving
Uitdeukijzer Screw-on tool 11,0x850mm
Opzetstukkenset Screw-on tool 3-dlg

Uitdeukijzer Screw-on tool

AK | 05-14

I8

smart repair

Bodyplugs
-	Afdekkappen in inch maten om geboorde gaten netjes en vlak af te
dichten.
Art.nr.
542610
542600
542601
542602
542603
542604
542605
542606

Omschrijving
Assortiment bodyplugs ¼-3/4” (230st)
Bodyplug ¼” (20st)
Bodyplug 3/8” (20st)
Bodyplug 7/16” (20st)
Bodyplug 1/2” (20st)
Bodyplug 9/16” (20st)
Bodyplug 5/8” (20st)
Bodyplug 3/4” (20st)

Assortiment bodyplugs

Bodyplugs

Brace cutter
- Gereedschap om verlijmde bekleding of spanten los te snijden.
- Lengte 30cm.
Art.nr.
501330

Omschrijving
Brace cutter 30 cm

Brace cutter

Brace killer
-

Gereedschap om verlijmde bekleding of spanten los te snijden.
Voorzien van superscherpe snijtanden.
Lengte 63,5 cm.
Levering in beschermhoes.

Art.nr.
501331

Omschrijving
Brace killer 63,5 cm

Brace killer
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Roofstrap
- Roofstrap tbv PDR.
- Kan tussen portier ingeklemd worden.
Art.nr.
541080

Omschrijving
Roofstrap tbv PDR

Roofstrap

Toolstrap met zuiger
- Toolstrap met zuiger tbv PDR.
- Kan op gelakte delen en glas geplaatst worden.
Art.nr.
541079

Omschrijving
Toolstrap met zuiger tbv PDR

Toolstrap met zuiger

Draaibare haak
- Draaibare haak tbv PDR.
Art.nr.
541082

Omschrijving
Draaibare haak tbv PDR

Draaibare haak

S-hakenset
- Set van 3 S-haken tbv PDR.
Art.nr.
541081

Omschrijving
S-hakenset tbv PDR

S-hakenset

Kunststof wig hol
- Geschikt om tussen raam en portier in te steken tijdens UZS.
Art.nr.
539039

Omschrijving
Kunststof wig hol

Kunststof wig hol
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Dubbele S-haak
- Dubbele S-haak tbv PDR.
Art.nr.
541097

Omschrijving
Dubbele S-haak tbv PDR

Dubbele S-haak

S-hanger
- Watergoothaak tbv PDR bij lichte bedrijfswagens.
- Kan op watergoot van auto gehaakt worden.
Art.nr.
541078

Omschrijving
S-hanger tbv PDR

S-hanger

Span-katrol
- Spankatrol met s-haken tbv PDR.
- Geschikt om motorkap of achterklep op te spannen.
- Lengte maximaal 220 cm.
Art.nr.
541083
541084

Omschrijving
Span-katrol light met s-haken tbv PDR
Span-katrol met s-haken tbv PDR

Span-katrol

Teleskoopset aluminium
- Teleskoopset tbv PDR.
-	Geschikt om de motorkap of achterklep in juiste openingshoek te
plaatsen.
- Verstelbaar van 45 tot 120 cm.

Teleskoopset aluminium
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Art.nr.
541085

Omschrijving
Teleskoopset aluminium (2 st)
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Stiftset nylon
- Stiften tbv uitdeuken zonder spuiten.
- Uitvoering nylon, 1x scherpe en 1x stompe punt.
Art.nr.
539006

Omschrijving
Stiftset nylon tbv uitdeuken zonder spuiten (2 st)

Stiftset nylon

Stift nylon gevlakt met magneet
- Stift tbv uitdeuken zonder spuiten.
-	Door vlakke kant en magneet wordt wegrollen op bijvoorbeeld
autodak voorkomen.
Art.nr.
539009

Omschrijving
Stift nylon gevlakt met magneet

Stift nylon gevlakt met magneet

Red-hammer
-	Hamer welke na het PDR gebruikt kan worden om laatste “rug” weg
te werken.
- Ook geschikt voor nylon stiften.
- Gewicht: 200 gr.
Art.nr.
541091

Omschrijving
Red hammer tbv PDR

Red-hammer

Mini hamer
- Restyle hamer voor het wegtikken van ruggen na het restylen.
- Zeer compacte vorm.
Art.nr.
541092

Omschrijving
Mini hamer tbv PDR

Mini hamer

Hamer met Vario Tip
-	Hamer welke na het PDR gebruikt kan worden om laatste “rug” weg
te werken.
- Verwisselbare koppen.
Art.nr.
541094

Omschrijving
Hamer met Vario Tip tbv PDR

Hamer met Vario Tip
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Uitzetijzerset 5-dlg
Uitzetijzerset 5-dlg

Uitzetijzerset tbv fixeren carrosseriedelen.
Te gebruiken op deuren, motorkap en kofferdeksel.
Voorzien van haak en lus voor bevestiging aan het slot.
Delen zijn uitwisselbaar om juiste verstelbare lengte te verkrijgen.

Art.nr.
541089

Omschrijving
Uitzetijzerset 5-dlg

Deurvasthouder
-	Geschikt om portieren op
een vaste stand te zetten.
-	Handig hulpmiddel bij o.a.
uitdeuken zonder spuiten.

Art.nr.
538002

Omschrijving
Deurvasthouder

Deurvasthouder

Window protector
- Plaat ter voorkoming van beschadigingen aan autoruiten tijdens PDR.
- Voorzijde in RVS en achterzijde in vilt uitgevoerd.
- Afmeting: 305 x 433 mm.
Art.nr.
541077

Omschrijving
Window protector RVS tbv PDR

Window protector
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Polijstblok
- Polijstblok om lak af te toppen.
- Geschikt om oppervlakken te polijsten.
- Afmeting: 60x30x20 mm.

Polijstblok

Art.nr.
509000
509001
509002
509003

Omschrijving
Polijstblok P800
Polijstblok P1500
Polijstblok P2000
Polijstblok P3000

LED lamp met zuignap tbv PDR
- Reflectie LED lamp met drie lichtlijnen, flexibele houder en zuignap.
- Middenstreep geel licht en buitenste streep twee keer wit licht.
-	Led verlichting zorgt voor een rustiger licht. Dit is prettiger voor de
ogen, zeker bij continue gebruik.
- Afmeting kap: 340x180mm.
Art.nr.
541041

Omschrijving
LED lamp met zuignap

LED lamp met zuignap tbv PDR
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PL lamp met zuignap tbv PDR 230V
- Reflectielamp met flexibele houder en zuignap.
Art.nr.
541044

Omschrijving
PL lamp met zuignap tbv PDR 230V

PL lamp met zuignap tbv PDR 230V

Thin light TL-lamp tbv PDR 12V
- Reflectieplaat met flexibele houder en zuignap.
Art.nr.
541049

Omschrijving
Thin light TL-lamp tbv PDR 12V

Thin light TL-lamp tbv PDR 12V

Verrijdbare TL lamp op statief
- Verrijdbare TL lamp tbv o.a. PDR.
- Zeer solide uitgevoerd.
Art.nr.
541050

Omschrijving
Dubbele TL lamp op statief

Verrijdbare TL lamp op statief
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Hot Stapler met 600 nieten (230V)

Hot Stapler met 600 nieten (230V)

9

10

11

7

8

6
4

5

1

2

3
Nietjes

-	De 'Hot Stapler' kunststof reparatie set is ontworpen voor het snel
repareren van kunststof onderdelen zoals bumpers, koplampen en
lijsten in de Automotive sector. Maar ook voor alle andere
bedrijfstakken waar kunststof reparaties plaatsvinden kan de
Hot Stapler ingezet worden.
-	De diverse vormen nietjes zorgen ervoor dat er in allerlei hoeken en
op oppervlakken gerepareerd kan worden.
-	Brake-a-way uitvoering is voorzien van kleine zaagsnede waardoor
het nietje na het aanbrengen in het kunststof niet afgeknipt hoeft te
worden, maar handmatig afgebroken kan worden. Bovendien steekt
er geen restmateriaal uit boven het gerepareerde deel, waardoor
minder nabewerking nodig is.
Art.nr.
Omschrijving
900095
Hot Stapler met 600 nieten (230V)
540590
Assortiment nietjes Brake-a-way (600st)
540579	Niet large-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (niet afgebeeld)
540580
Niet U-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (1)
540581
Niet U-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (3)
540583
Niet V-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (4)
540586
Niet S-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (6)
540587
Niet S-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (8)
540589
Niet M-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (9)
540591
Niet MM-vorm dubbel 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (10)
540592
Niet VV-vorm dubbel 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (11)
540593
Niet V-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (5)
540594
Niet U-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (2)
540595
Niet S-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (7)

Assortiment Nietjes
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Egaliseertool
-	Gereedschap welke in de Hot Stapler geplaatst kan worden om na het
insmelten van de nietjes het bewerkte deel glad strijken.
- Zorgt voor een sterker en fraaier oppervlak na reparatie.
Art.nr.
540599

Omschrijving
Egaliseertool tbv Hot stapler

Egaliseertool
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Kunststof reparatieset KRS-210

Kunststof reparatieset KRS-210

- Professionele reparatieset voor kunststof reparatie.
- De beste manier om bumpers te repareren.
- Eén lasdraad voor allerlei kunststoffen zoals, PP, PP-EPDM, PE, PC of
ABS.
- Minder dan a6,- materiaalkosten per reparatie.
- Binnen 30 minuten gerepareerd.
- Voorkomt vervanging van delen.
- Zeer sterk eindresultaat.
- Toepassingsgebieden: bumpers, bumperogen, spoilers, zijskirts, koplampbevestigingen, motorfietsdelen, caravandelen, kano’s en boten.
- Levering in koffer, inclusief 1x hete luchtföhn, 1x speciale lasvoet,
10x RVS draadmat, 20x TL-7 Thermoflexs lasdraad, instructie DVD en
gebruiksaanwijzing.
Art.nr.
900330
900332
900335
900337

Omschrijving
Kunststof reparatieset KRS-210
Digitale hetelucht föhn 2300W.
Draadmat RVS 150 x 115mm tbv KRS-210 (10 st)
Thermoflexs lasdraad TL-7 tbv KRS-210 (20 st)

Losse komponenten KRS-210

Hete lucht föhn digitaal KRS-210
- Sterk, elektronisch geregeld professioneel heteluchtpistool.
- Traploze regeling van temperatuur en luchthoeveelheid.
- Optische weergave van temperatuur en toerental op LCD-display.
- Keuzetoets voor 4 programma’s.
- Robuuste behuizing voor handbediening en staand gebruik.
-	Dubbele oververhittingsbescherming: thermostaat en
thermobeveiliging.
- 230V / 50Hz, 2300W, 50º - 650ºC.
- Gewicht 940g.
Hete lucht föhn digitaal KRS-210
Art.nr.
900332

Omschrijving
Hete lucht fohn digitaal KRS-210 230V

Scan de QR code voor een
presentatie van de kunststof
reparatieset KRS-210
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Elektrische hete lucht föhn
-

1500W heteluchtpistool met twee standen 300ºc en 560ºC.
Robuuste ventilator voor continu gebruik.
Slipvast oppervlak voor stationair gebruik.
Luchtddoorlaat: 400-450l/min.
Opgenomen vermogen: 1500W.
Gewicht: 600gr

Art.nr.
900070

Omschrijving
Elektrische hete lucht föhn 2 standen

Elektrische hete lucht föhn

Kunststof lasdraad
- Kunststof lasdraad tbv repareren van alle thermoplastische bumpers.
- Leverbaar staven van 30cm.

Kunststof lasdraad
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Art.nr.
900301
900308
900311
900324

Omschrijving
Lasdraad kunststof ABS wit driehoek 5mm (5m)
Lasdraad kunststof PP EPDM driehoek 5mm (5m)
Lasdraad kunststof PP zwart driehoek 5mm (5m)
Lasdraad kunststof PC driehoek 5mm (5m)

900316
900326
900327

Lasdraad kunststof ABS wit plat 8x2mm (5m)
Lasdraad kunststof PP zwart plat 1,6x11mm staaf (450gr)
Lasdraad kunststof PP wit plat 1,6x11mm staaf (450gr)

900350
900351
900352

Lasdraad kunststof PP zwart rond 4mm 30cm staaf (15st)
Lasdraad kunststof PP wit rond 4mm 30cm staaf (15st)
Lasdraad kunststof PP opaque rond 4mm 30cm staaf (15st)

I19

smart repair

Koplamp polijst set KPS-295

Koplamp polijst set KPS-295

Voor

-	Koplampglazen welke bestaan uit kunststof (Polycarbonaat) beschadigen en/of verkleuren door weersinvloeden en UV-licht. De oppervlakte verkleurt langzaam aan naar geel, wordt broos of melkachtig mat.
Hierdoor verslechtert het lichtbeeld en de lichtopbrengst waardoor
problemen kunnen ontstaan met de veiligheid en de APK.
-	Met de Carlon Koplamp Polijst Set wordt de eerst de beschadigde
laag verwijdert, daarna wordt het oppervlak verfijnd door middel van
polijsten en vervolgens met een beschermlaag afgewerkt. Behandelde
koplampen zijn daarna weer voor minstens twee jaar tegen verkleuring beschermd.
-	Als er opnieuw verkleuring ontstaat na deze tijd, dan volstaat alleen
polijsten en het aanbrengen van de beschermlaag. Hierdoor is de
vervolgbehandeling minder arbeidsintensief en wordt de materiaalsterkte van het kunststof niet onnodig verminderd.
-	Naast de in het systeem geleverde delen en materialen is er een accuschroefboormachine benodigd die tussen de 1100 en 1600 tpm draait,
tape (om aangrenzende autodelen te beschermen), een sproeifles
met water en poetspapier. De set is volledig siliconenvrij.
Art.nr.
501380
501381
501382
501383
501384
501385
501386
501387
501388
501389
501390

Omschrijving
Koplamp polijstset KPS-295 in koffer
Opspanas 6x76mm
Steunschijf zacht 76mm
Polijstschijf paars grof 80mm
Polijstschijf grijs fijn 76mm
Schuurschijf 76mm P500 (10st)
Schuurschijf 76mm P800 (10st)
Schuurschijf 76mm P1500 (5st)
Polijstpasta 235ml
Finish protection 235ml
Schuurschijf 76mm P3000 (5st)
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