
PRIJZEN EN ACTIES IN DEZE LEAFLET ZIJN EXCL. BTW, Recupel & Bebat en geldig t/m 31/12/2022 of tot einde voorraad. Wijzigingen in prijs en model alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.

NOVEMBER - DECEMBER 2022

HEAVY DUTY TAPE 
4662 
• Sterke kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
• Gemakkelijk met de hand te scheuren
• Gemakkelijk af te rollen
• Schone scheuring van de tape
• Gemakkelijk te gebruiken

STANDAARD PLEISTERLIJM PVC TAPE
60399 
• UV-bestendig gedurende 2 weken
• Geschikt voor oppervlakken met een lichte structuur
• Werk van korte duur (2 weken)
• Op gladde en licht gestructureerde oppervlakken 

(binnen/buiten)
• Gebruik van +5 °C tot +60 °C

STRONG ALUMINIUM ADHESIVE 50 ΜM 
63652 
• Geschikt voor permanente toepassingen
• Uiterst robuust, voor professioneel gebruik
• Elektrisch en thermisch geleidend
• Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling
• Vlamvertragend en  

temperatuurbestendig
• Temperatuurbestendig  

van -40 °C tot +150 °C

PLEISTERLIJM PE TAPE
4845 
• UV-bestendig gedurende 2 weken
• Polyethyleen (PE) is een milieuvriendelijker kunststof en  

recycleerbaar
• Milieuvriendelijk op alle gladde oppervlakken, vooral PVC 

ramen en deuren
• Gebruik van -15 °C tot +30 °C
• Temperatuurbestendig  

van -40 °C tot +60 °C

€ 9,25

€ 4,80

€ 11,28

€ 5,96



PRIJZEN EN ACTIES IN DEZE LEAFLET ZIJN EXCL. BTW, Recupel & Bebat en geldig t/m 31/12/2022 of tot einde voorraad. Wijzigingen in prijs en model alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.

PRO DUBBELZIJDIGE ULTRA STERKE  
BEVESTIGINGSTAPE    66792 
• Ultrasterke bevestigingstape tot 10 kg voor 10 cm
• Platte voorwerpen tot 10 mm dik
• Ideaal voor zowel binnen- als  

buitentoepassing
• Snelle bevestiging zonder wachttijd

AFPLAKBAND MET HOGE PRECISIE  
SPECIAL BINNEN    4334 
• Zeer soepel / Dun en scheurvast
• Gemakkelijk, snel, en veilig te hanteren 
• Residu-vrije verwijdering tot 26 weken na toepassing binnen  

en tot 8 weken buiten
• Kan worden gebruikt met verven en  

vernissen met een laag solvent  
gehalte (VOS-norm), silicaat- en  
kalkverven

PRO SPIEGELTAPE    66952 
• Hechting van spiegels (tot 70 × 70 cm en 4 mm dik)
• Vochtbestendig
• Hecht op tegels, geverfd hout, multiplex,  

glas, staal en vele metalen en kunststoffen
• Hecht zelfs op ruwe oppervlakken  

en op gladde oppervlakken

PRECISIE AFPLAKBAND VOOR GEVOELIGE 
OPPERVLAKKEN    4333 
• Maskeertape met low tack 
• Gemakkelijk te gebruiken 
• Dun en scheurbestendig
• Residu-vrije verwijderen, zelfs van  

kwetsbare oppervlakken zoals bepaald  
behang en pas geschilderde  
oppervlakken

€ 22,24 € 8,89

Aantal m Breedte (mm) Ref. Prijs
50 19 04334-00000-00 € 5,17
50 25 04334-00001-00 € 6,80
50 30 04334-00002-00 € 8,19
50 38 04334-00003-00 € 10,36
50 50 04334-00004-00 € 13,61

Aantal m Breedte (mm) Ref. Prijs
50 19 04333-00017-02 € 4,53
50 25 04333-00018-02 € 5,97
50 30 04333-00019-02 € 7,16
50 38 04333-00020-02 € 9,06
50 50 04333-00021-02 € 11,92


