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Met de nieuwe professionele toebehoren van ADLER biedt het bedrijf zijn klanten nu een nog uitgebreider 
assortiment en dus een nog betere service: alles uit één hand. Het extra assortiment bestaat uit sproeiapparaten 
inclusief toebehoren, schuurmiddelen, polijstmiddelen, opbrengapparaten, werkkleding en andere hulpmid-
delen: alles wat de professional nodig heeft voor zijn dagelijks werk. Natuurlijk staat ADLER ook voor hoog-
waardige toebehoren. De catalogus is duidelijk gestructureerd met afbeeldingen en productbeschrijvingen en 
onderverdeeld in afzonderlijke categorieën voor een snel overzicht. 

ADLER Professionele toebehoren



33



SPUITAPPARATEN EN TOEBEHOREN

De drukbeker van het HPA GSP-pistool is geschikt voor het opbrengen van viskeuze 
materialen – in het bijzonder waterverdunbare producten. Creëert een zeer goede 
afwerking en staat garant voor een uitzonderlijk werkcomfort. De drukbeker is 
bijzonder veilig, omdat hij is uitgerust met een veiligheidsventiel dat stabiel is 
ingesteld op 0,5 bar. Verkrijgbaar met sproeier 1,8 mm.

• Druckbecher mit Sicherheitsventil  
• Bijzonder geschikt voor de verwerking van viskeuze materialen
• Kleurkanalen in roestvrij staal
• Gemakkelijk verstelbare verstuiverkop

LUCHTPISTOOL M22 G HPA GSP

VE 1 stuk Art. nr. DS 1,8 9643301

Materiaal
Viscositeit DIN 4

Verstui-
vereenheid Beker Sproeier ID

in mm
Sproeistraalbreedte

op 20 cm afstand
16 s 14 EN 5

PEHD 0,6 l
1,4 30

16-30 s 18 EN 5 1,8 31
16-30 s 22 EN 5 2,2 32

Het luchtdrukpistool biedt een zeer goede verstuiverfijnheid en tegelijkertijd een
enorm hoog rendement. Het is geschikt voor de verwerking van vrijwel alle materialen.
Het gebruiksgemak garandeert een uitstekend spuitresultaat.
Verkrijgbaar met sproeier 1,4 of 1,8 mm.

• Goede verneveling met uniforme sproeistraal
• Kan ook gebruikt worden voor lakken op waterbasis
• Positie kan ook bij het vastzetten van de borgring worden gewijzigd 
• Kleurkanalen in roestvrij staal
• Gemakkelijk verstelbare verstuiverkop

LUCHTPISTOOL M22 G HPA

Materiaal
Viscositeit DIN 4

Verstui-
vereenheid Beker Sproeier ID

in mm
Sproeistraalbreedte

op 20 cm afstand
16 s EN 5

Polyacetal
1,4 27,5

16-30 s EN 5 1,8 31
2,2 EN 5 2,2 32

VE 1 stuk Art. nr. DS 1,4 9644401
VE 1 stuk Art. nr. DS 1,8 9643401

Koppelingsplug van messing DN-7.2 geschikt
voor luchtaansluiting 1/4“ en Kremlin-spuitpistolen.

• Koppelingsplug van messing
• Snelle en eenvoudige installatie
• Geschikt voor luchtaansluiting 1/4“

KOPPELINGSPLUG LUCHTAANSLUITING

VE 1 stuk
Art. nr. 952800030011
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Vervangingsbeker voor het luchtpistool M22 G HPA,
voor het lakken van materialen met normale
viscositeit – zonder druktank.

STROMINGSBEKER

VE 1 stuk
0,6 liter 9645401

Vervangingsbeker voor het luchtpistool M22 G HPA.
Druktank voor het opbrengen van viskeuze materialen.

DRUKSTROMINGSBEKER

VE 1 stuk
0,6 liter 9643201

De sproeiers zorgen voor een perfecte verstuivingskwaliteit
en een zeer gelijkmatige sproeistraal. Verstuivereenheid
in roestvrij staal. Verkrijgbaar in 1,4 mm en 1,8 mm
alleen als sproeier. 2,2 mm, inclusief verstuivereenheid

• Perfecte verstuivingskwaliteit
• Uniforme sproeistraal
• In roestvrij staal

SPROEIER/VERSTUIVEREENHEID

VE 1 stuk
1,4 mm 9644701
1,8 mm 9644801
2,2 mm 9644601

Reparatieset voor persluchtpistolen
M22 G HPA en M22 G HPA GSP.

REPARATIESET
VE 1 stuk

Art. nr. 9645001

Het bekersysteem biedt vier functies: lak mengen, lakken,
lak bijvullen en lak bewaren. De adapter is nodig om het
bekersysteem op het luchtpistool M22 G HPA te gebruiken.
Bekersysteem verkrijgbaar in 0,6 l met 200 μm zeef.
• Compleet systeem bestaande uit beker, 

deksel en zeef
• Vermindert de voorbereidingstijd van de lak
• Vermindert het verbruik van reinigingsmiddel

RPS-WEGWERPBEKERSYSTEEM | ADAPTER

Beker – VE 60 stuks
0,6 liter 962300030017

Adapter – VE 1 stuk
Art. nr. 9646701



SPUITAPPARATEN EN TOEBEHOREN

De Mini Merkur is een betrouwbaar en zeer professioneel airless apparaat, dat
vooral geschikt is voor de verwerking van kleine hoeveelheden en voor frequente
kleurveranderingen. Het apparaat is bijzonder handig en kan daarom flexibel
in de werkplaats worden gebruikt. Voor het gebruik van de Mini Merkur is een
compressor nodig. Leveringsomvang: Mini Merkur 30:1, dubbele slang 7,5 meter
(luchtslang en materiaalslang), GRACO AirMix-pistool G40, sproeier 413 in de
sproeierhouder, aanzuig- en retoursysteem en 118 ml pompolie.

• Snelspoelsysteem, spoelen in slechts enkele minuten
• Het hele systeem is gevuld met de kleinste hoeveelheid materiaal!
• Belangrijke systeemcomponenten met bewezen betrouwbaarheid
• Creëert een hoogwaardige en uniforme afwerking
• Flexibel dankzij het compacte ontwerp
• Ideaal voor kleine hoeveelheden

MINI MERKUR ES

Set Mini Merkur ES 940100030017
VE 3 st./verpak. Aanzuigzeef Mini Merkur 940300030017

VE 1 stuk Aanzuigbuis Mini Merkur 940400030011
VE 1 stuk Aanzuigslang Mini Merkur 940500030011

Mini en Maxi MerkurToebehoren

VE 1 stuk Sproeier AAM 211 940600030011

VE 1 stuk Sproeier AAM 213 940600030111

VE 1 stuk Sproeier AAM 409 940600030411

VE 1 stuk Sproeier AAM 411 940600030211

VE 1 stuk Sproeier AAM 413 940600030311

VE 1 stuk Sproeier AAM 513 940600030511

VE 5 Stk./Pkg. Materiaalfilter 100 μm 940200030017

VE 1 stuk Sproeier met voorverstuiver AAF 210 940700030011

VE 1 stuk Sproeier met voorverstuiver AAF 212 940700030111

VE 1 stuk Sproeier met voorverstuiver AAF 410 940700030211

VE 1 stuk Sproeier met voorverstuiver AAF 412 940700030311

VE 1 stuk Pompolie 940800030011

VE 1 stuk Luchtkap 940900030011

De Maxi Merkur is een krachtig airless apparaat dat zich kenmerkt door zijn du-
urzaamheid. Luchtdrukregelaars die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gebruiker 
zorgen voor een moeiteloze aanpassing en controle. De focus ligt op continue wer-
king of het verwerken van grotere hoeveelheden. Door zijn grootte en gewicht is het 
apparaat universeel inzetbaar. Leverbaar in twee uitvoeringen: met materiaalzuigs-
lang of materiaalcontainer 5l. Leveringsomvang: Maxi Merkur 30:1, dubbele slang 
7,5 meter (luchtslang en materiaalslang) incl. beschermslang, GRACO AirMixPistol 
G40, nozzle 413 in nozzlehouder, pistoolfilter, 236 ml pompolie.

• Roestvrijstalen pompconstructie met lange levensduur
• Laag luchtverbruik zorgt voor verbeterde efficiëntie
• Luchtdrukregelaars zorgen voor een moeiteloze aanpassing en controle
• Produceert een eersteklas en uniforme afwerking
• Flexibel door compact ontwerp

MAXI MERKUR

Set Maxi Merkur incl. aanzuigslang 941000030017
VE 10 st./verpak. Aanzuigzeef Maxi Merkur 940300030117

VE 1 stuk Aanzuigslang Maxi Merkur 940500030111

Set Maxi Merkur incl. materiaalbak 941000030117
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De filters verbeteren de afscheidingsefficiëntie in de spuitcabine door het principe
van de centrifugale scheiding. Door het hogere kleuropslagvermogen en een
constante stromingsweerstand tijdens het absorberen van de kleurnevels zijn
de gebruiksomstandigheden van de cabine stabieler en homogener.
Verkrijgbaar op rol, 1 m x 10 m en 0,75 m x 13,35 m lengte.
• Goede kleuropslagcapaciteit 
• Optimale centrifugale scheiding
• Hoge vormstabiliteit

ANDREAE-FILTER

VE 1 rol
1 m x 10 m 9535601

0,75 m x 13,35 m 967300030011

Het filter bestaat uit een krachtige vliesstof en is ontworpen om een ideale
filterprestatie en een optimaal stofopslagvermogen bij lage drukverschillen te
bereiken. De mat is zelfklevend en beschermt tegen het binnendringen van stof.
De dichtheid van de vezellaag neemt toe in de richting van de schoneluchtzijde
en verbetert zo de opslag van lak- en stofdeeltjes. Verkrijgbaar in 1m x 20m.
• Vliesstof uit synthetisch-organische, breukvaste vezels
• Vocht- en temperatuurbestendig
• Beschermt tegen kleurafzettingen

OPPERVLAKTEFILTER

VE 1 rol
1 m x 20 m 9535801

Hoogwaardig filter speciaal voor het filteren van lakdeeltjes op waterbasis in
spuitcabines. Het oppervlaktefilter garandeert een hoge afscheidingsefficiëntie
bij gelijktijdig laag drukverlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door zijn zeer fijne,
zeer elastische glasvezels. Afmetingen: 1 m x 20 m.
•  Hoge afscheidingsefficiëntie: effectieve bescherming 

voor motoren en afvoerluchtkanalen
• Hoge opslagcapaciteit en lange levensduur
• Besparing van energiekosten dankzij de 

hoge eigen stabiliteit

OPPERVLAKTEFILTER WATERLAKKEN

VE 1 rol
1 m x 20 m 9635801

Dit kunststof rooster kan eenvoudig over het rooster van de spuitcabine worden
geplaatst om zo vervuiling door laknevel te vermijden. De afdekking kan eenvoudig
worden vervangen. Afmetingen: 497,5 x 501,6 x 30 mm. Maaswijdte: 30 x 35 mm 

• Beschermt het rooster tegen vervuiling 
• Gemakkelijk te vervangen

ROOSTERAFDEKKING WIT

VE 1 doos van 17 stuks
Art. nr. 967200030017



SPUITAPPARATEN EN TOEBEHOREN

17-delige reinigingsset, voor zorgvuldige reiniging en verzorging 
van spuitpistolen en het pistoollichaam. Geschikt voor alle lakken, 
water- en oplosmiddelbestendig. Set bestaat uit:

• 4 verschillende ronde borstels (3 nylon borstels, 1 natuurlijke borstel) 
• Reinigingsborstel (nylon borstel)
• 5 verschillende kleine ronde precisieborstels (nylon borstel)
• Fijn penseel (nylon borstel)
• 6 verschillende precisienaalden

SPROEIERREINIGINGSSET

VE 1 stuk
Art. nr. 9639401

Voor het verwijderen van pluis-, stof- en vuildeeltjes van 
pas gelakte, nog natte oppervlakken en onderdelen,
zonder het oppervlak daarbij te beschadigen. Kleine
naalden met fijne weerhaakjes, voor bevestiging
aan een veerhoudergreep.

STOFNAALDENSET

VE 1 stuk
Art. nr. 966400030011

De nylon zeef wordt direct in de stromingsbeker van het bekerpistool 
gehangen en blijft tijdens het lakken en navullen in de beker. 
Hij is oplosmiddelbestendig en pluisvrij. Maaswijdte 190 µm. 

• Blijft in de beker tijdens het lakken
• Kan meerdere malen gebruikt worden
• Maakt rationeel werken mogelijk 

METEX® BEKERZEEF S 5000

VE 20 stuks
Art. nr. 9617117

Zelfklevende, UV-bestendige beschermfolie voor het volledig afplakken 
van bijv. spuitcabines en gietsystemen. De bestendige LDPE-folie kan zowel 
binnen als buiten gebruikt worden. Lengte 100 m, breedte 50 cm. 

• Voor het afplakken van bijv. spuitcabines, gietsystemen
• Voor professionele bescherming tijdens diverse werkzaamheden 

bijv. op glazen oppervlakken
•  Bestand tegen water, verdunner en olie, 

mechanische beschadigingen en chemische invloeden 
• Bestendig, temperatuurbestendig tot 40 °C

AFPLAKFOLIE

VE 1 rol
100 m x 50 cm 9535401
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Zeef voor stromingsbekers van verfspuitpistolen. 
De zeef is handig en gemakkelijk te monteren. Vuil 
en vreemde voorwerpen worden op betrouwbare 
wijze opgevangen.

KREMLIN INSTEEKZEVEN

VE 5 stuks
Art. nr. 9645617

Zeef voor het persluchtpistool voor het doorzeven 
van lakken en beitsen om deeltjesinsluitsels te 
vermijden. Maaswijdte 190 µm.

• Voor het doorzeven van lakken en beitsen
• Vermijdt deeltjesinsluitsels

NYLON LAKZEEF

VE 125 stuks
Art. nr. 9617017 



VE 5 stuks
Art. nr. 9541517

Om schade aan het schuurbord te voorkomen, zijn beschermhoezen uit bijzonder
resistent materiaal bijzonder voordelig. De beschermhoes wordt op de klittenband
van het schuurbord, onder de schuurschijf vastgemaakt. Afmetingen: Ø 150mm

• Beschermt het schuurbord tegen beschadigingen
• Aan beide kanten van klittenband voorzien

BESCHERMHOES ABRANET

Dit universele schuurrooster maakt nagenoeg stofvrij schuren van lakken, kunststoffen, 
zacht aluminium, zacht hout, enz. mogelijk. De talrijke openingen verbeteren de stofaf-
zuiging. Verkrijgbaar in korreling 80 - 1000, afmetingen: Ø 150 mm.

• Optimaal voor de tussenschuurgang
• Gladmaken voor en na 
 alle grondlakken
• Geschikt voor profielen, 
 randen en vouwen

EXCENTRISCH SCHUURROOSTER ABRANET

VE 50 stuks
Korr. 80 9540017 Korr. 320 9540617
Korr. 100 9540117 Korr. 360 9540717
Korr. 120 9540217 Korr. 400 9540817
Korr. 150 9540317 Korr. 600 9540917
Korr. 180 9540417 Korr. 800 9541017
Korr. 240 9540517 Korr. 1000 9541117

Schuurbord voor Deros excentrische schuurmachine met centrale luchtinlaat. De 
kanalen aan de randen van het bord leiden de verse lucht naar het midden van het 
bord. Zo wordt stof efficiënt uit het midden van het bord afgezogen. De vorming van 
stofknopen wordt aanzienlijk verminderd. Afmetingen Ø 150 mm

• Voor 6-, 7- en 15-gaten en Abranet-schijven
• 5/16“ draad

SCHUURBORD

VE 1 stuk
Art. nr. 954100030001

De Mirka DEROS excentrische schuurmachine is onderhoudsarm, betrouwbaar 
en duurzaam. Perfect voor lakschuurwerk. Dankzij het symmetrische ontwerp kunt 
u net zo comfortabel met de linker- als met de rechterhand werken. De zeer lage
trillings- en volumewaarden vereenvoudigen het werk en beschermen de gezondheid 
van de gebruiker. Leveringsomvang: excentrische schuurmachine met slag van 
2,5 mm, schuurbord van 150 mm, beschermhoes

• Geen transformator nodig
• Afzuiging met industriële stofzuigers
• Trillingssensor en Bluetooth-connectiviteit*

DEROS ELEKTRISCHE EXCENTRISCHE
SCHUURMACHINE

VE 1 stuk
2,5 mm slag 954000030001

5 mm slag 954000030101

* Gedetailleerde informatie is te vinden op: www.mirka.com

SCHUURMIDDELEN/-APPARATEN
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VE 1 stuk
Art. nr. 954800030011

Het handblok zonder afzuiging ondersteunt ergonomisch schuren. Geschikt voor 
Abranet-slijproosters DN 150 mm. Afmetingen: 78 x 87x 148 mm

• Gemakkelijk te bedienen en ergonomisch
• Voor een perfect maalresultaat
• Geschikt voor Abranet-slijproosters DN 150 mm

MIRKA HANDBLOCK 
ZONDER ZUIGKRACHT

INDUSTRIËLE STOFZUIGER
1230 M AFC
De Mirka industriële stofzuiger 1230 M AFC is uitgerust met
een krachtige 1200 watt motor en een 1-traps turbine die bij
een luchtstroom van 4500 l/min een stofafzuiging van 250 mbar
genereert. De industriële stofzuiger heeft een automatische
startfunctie, automatische filterreiniging en een stromingssensor.
Leveringsomvang: Antistatische aanzuigslang 4 m, Vlieszak,
bevestiging voor gereedschapskoffer

• Gemakkelijk toegankelijke oppervlaktefilter
• Grote wielen voor betere wendbaarheid
• Stofklasse M

1230 M – VE 1 stuk
Art. nr. 954200030001

Vlieszak – VE 5 stuks
Art. nr. 954300030017

SCHUURMIDDELEN/-APPARATEN



SCHUURMIDDELEN/-APPARATEN

3M 618 Lakschuurpapier met bijzonder flexibel A-papier als drager. Het is 
zeer flexibel en bereikt uitstekende schuurresultaten bij schuurbewerkingen 
op profiellak. Verkrijgbaar in korreling 150 – 400, afmetingen: 230 x 280 mm.

• Optimaal voor schuurbewerkingen op profiellak
• Open, stofafstotende verstrooiing

FINISHPAPIER (BLAD)

VE 50 stuks
Korr. 150 9551617 Korr. 280 9552017
Korr. 180 9551717 Korr. 320 9552117
Korr. 220 9551817 Korr. 400 9552217
Korr. 240 9551917

3M 618 is een uitstekend lakschuurmiddel. De open siliciumcarbide korrelverstrooiing 
en een stofafstotende coating voorkomen voortijdige verstopping. Voor het schuren 
met de hand of op vlakschuurmachines.  Verkrijgbaar in korreling 180 - 280, 
afmetingen: 115 mm x 50 m.

• Voor handmatig schuren en voor de 
 vlakschuurmachine
• Geen voortijdige verstoppingen
• Open, stofafstotende coating

ROL FINISHPAPIER

VE 1 rol
Korr. 180 9552401
Korr. 220 9552501
Korr. 240 9552601
Korr. 280 9552701

De schuurkorrels zijn gelijkmatig verdeeld over de hele vezel. Het vlies biedt daar-
door zeer goede schuureigenschappen en is geschikt voor gebruik op droge en natte 
ondergronden. Verkrijgbaar in 150 x 230 mm, in verpakkingen van 10 stuks.

• Uniform schuurresultaat
• Op natte en droge ondergronden

SCHUURVLIES

rood 10 st. very fine 964000030017
grijs 10 st. ultra fine 964000030117

Het schuurvlies is bij uitstek geschikt voor het reinigen, ontbramen, matteren 
of verkrijgen van een decoratief lijnpatroon op alle lakken, houtsoorten, ferro- en 
non-ferrometalen en kunststoffen. Verkrijgbaar op rol, 100 mm x 10 m.

• Verwijdert verontreinigingen, oxidatie en vervuiling
• Kan worden gebruikt op droge en natte ondergronden

ROL SCHUURVLIES

VE 1 rol
100 mm x 10 m 965900030111
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De wit gecoate spons is universeel toepasbaar en kan gebruikt 
worden voor voor het schuren van profielen, randen en vouwen 
bij lichte houtsoorten en kleuren. Hij kan gebruikt worden voor de 
tussenschuurgang, het gladmaken voor en na alle grondlakken en 
voor het fijn schuren van hout. Verkrijgbaar in Korreling 100 - 220, 
afmetingen: 100 x 70 x 27 mm.

• Optimaal voor de tussenschuurgang
• Gladmaken voor en na alle grondlakken
• Bijzonder geschikt voor lichte houtsoorten 
 en kleuren

SCHUURSPONS WIT

VE 50 stuks
Korr. 100 969900030017
Korr. 150 969900030117
Korr. 220 969900030217

In tegenstelling tot de spons is de mat zeer flexibel. 
Hij is bijzonder geschikt voor het schuren van randen 
en smalle radii. Verkrijgbaar in korreling 150 - 220, 
Afmetingen: 123 x 98 x 12 mm.

• Bijzonder flexibel aanpasbaar
• Voor het schuren van randen en smalle radii
• Gemakkelijke reiniging

SCHUURMAT ZWART

VE 50 stuks
Korr. 150 964400030117
Korr. 220 964400030217

Witte, flexibele schuurmat, speciaal voor het schuren van lichte 
houtsoorten en lichte lakkleuren. Verkrijgbaar in korreling 100 - 220. 
Afmetingen: 123 x 98 x 12 mm.

• Wit bestrooid aan beide zijden
• Bijzonder flexibel aanpasbaar, 
 ook voor randen en smalle radii
• Ideaal voor lichte houtsoorten en kleuren

SCHUURMAT WIT

VE 50 stuks
Korr. 100 969800030017
Korr. 150 969800030117
Korr. 220 969800030217

Deze universele handpad is geschikt voor het schuren van 
profielen, randen en vouwen. Hij kan gebruikt worden voor de 
tussenschuurgang, het gladmaken voor en na alle grondlakken 
en voor het fijn schuren van  hout. Verkrijgbaar in korreling 
150 - 220, afmetingen: 100 x 70 x 27 mm.

• Optimaal voor de tussenschuurgang
• Gladmaken voor en na alle grondlakken
• Geschikt voor profielen, randen en vouwen

SCHUURSPONS ZWART

VE 50 stuks
Korr. 150 965600030117
Korr. 220 965600030217



VE 10 stuks
Art. nr. 953000030017

De schuurspons, die aan de ene kant afgerond en aan de andere kant afgeschuind 
is, is ideaal voor individuele, moeilijke bewerkingen in verschillende toepassingsge-
bieden. Het kan worden gebruikt voor het schuren van lak, verf, vulmiddel, plamuur, 
kunststof, metaal en hout fijnschuren. De spons is gemaakt van zwart PU-schuim. 
Afmetingen: 98 x 69 x 26, korrel 100 (komt overeen met microsectie P220).

• Materiaal: schuimrubber met gemiddelde dichtheid PU
• COMBI-schuurblok: rond en afgeschuind
•Kleur: zwartbruin

SCHUURBLOK COMBI 

De borstel wordt gebruikt voor het afborstelen en reinigen van oude,
verweerde houten oppervlakken en voor het uitborstelen van poreus
hout. De zachte messingdraadstiften verwijderen poriediep verfresten
en losse houtonderdelen. Het grote borsteloppervlak maakt het
mogelijk om grote oppervlakken gelijkmatig af te borstelen.
Afmetingen: ca. 215 x 100 mm.

• Voor het reinigen van oude, verweerde houten oppervlakken
• Voor het uitborstelen van poreus hout
• Met zachte messingdraadstiften
• Verwijdert verfresten en losse houtdelen

MESSINGBORSTEL MET RIEM

VE 1 stuk
Art. nr. 9600501

Voor het afborstelen en reinigen van oude, verweerde houten
oppervlakken. De licht gebogen houten handgreep ligt goed in de
hand en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De fijn geribbelde
messingdraadstiften verwijderen poriediep verfresten.

• Voor het reinigen van oude, 
verweerde houten onderdelen

• Verwijdert verfresten en losse houtdelen

MESSINGDRAADBORSTEL
GERIBBELD 4 RIJEN

VE 1 stuk
Art. nr. 9695001

Het mes wordt gebruikt voor het afstrippen van oude
laklagen, wassen of oliën en voor het corrigeren van
kleine oneffenheden in de lak.

• Voor het afstrippen van oude laklagen
• Correcties van kleine oneffenheden in de lak

LAK-AFSTRIPMES

VE 1 stuk
Art. nr. 9591001

SCHUURMIDDELEN/-APPARATEN
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POLIJSTMIDDELEN/-APPARATEN

3M Extra Life is een oranje schuimrubberen polijstpad met gewafelde structuur 
en klittenband. De pad is geschikt voor de verwerking van de schuurpasta's. 
Door de speciale gewafelde structuur koelt hij beter af. Hij wordt gebruikt om 
microkrassen te verwijderen. Verkrijgbaar in Ø 133 mm.

• Bij voorkeur met extra fijne schuurpasta gebruiken
• Koelt zeer goed
• Voor het verwijderen van microkrassen

SCHUIMRUBBEREN
POLIJSTPAD MET NOPPEN

VE 2 stuks
Art. nr. 9697417

Het 3M microvezeldoekje is geschikt voor het reinigen van gevoelige 
oppervlakken. Door zijn speciale vezelstructuur heeft het microvezeldoekje 
een extreem hoog absorptievermogen voor vuil-, stof- en vetresten. 
Verkrijgbaar in grün (groen), 36 x 32 cm.

• Voor het reinigen van gevoelige oppervlakken
• Hoog absorptievermogen

MICROVEZELDOEKJE GROEN 

VE 5 stuks
Art. nr. 9697517

3M Finesse-it is ideaal voor het polijsten van hoogglansoppervlakken in 
combinatie met 3M schuurpasta's. Door zijn speciale ontwerp heeft de vilten 
polijstschijf een langere levensduur. Verkrijgbaar in Ø 127 mm.

• Bij voorkeur te gebruiken met grove schuurpasta
• Voor het polijsten van het oppervlak
• Lange levensduur
• Met klittenband

VILTEN POLIJSTSCHIJF

VE 5 stuks
Art. nr. 9697317

3M Perfect-it III polijstvel is geschikt voor het mechanisch polijsten 
van krasbestendige lakken. Door gebruik van het lamsvel krijgt de  
schuurpasta meer kracht. Na gebruik kan het hulpstuk met perslucht  
worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt. Verkrijgbaar in Ø 133 mm. 

• Bij voorkeur te gebruiken met grove schuurpasta
• Verbetert de prestaties van de schuurpasta
• Met klittenband
• Eenvoudige reiniging met perslucht

LAMSVEL NATUUR

VE 2 stuks
Art. nr. 9697217
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De licht klevende geperforeerde stof is volledig vrij van siliconen, was en 
oplosmiddelen en kan universeel worden gebruikt. Door de geringe kleverigheid en 
de oppervlaktestructuur met inkepingen is het slijpstof gemakkelijk te verwijderen.
Afmetingen: ca. 320 x 400 mm

• Voor de stomerij van diverse werkstukken en materialen
• Universeel gebruik en milieuvriendelijke verwijdering
• Lichtelijk kleverig en niet absorberend

STOFBINDENDE DOEK

VE 50 stuks
Art. nr. 953100030017

3M Finesse-it Trizact-folie-schuurschijven zijn geschikt voor het snel
uitschuren van fijne krassen. Na bewerking met de gebruikelijke
schuurmiddelen en voor de eerste polijstgang. Verkrijgbaar in 
Ø 33 mm, korreling 3000, 100 stuks per blad.

• Voor het snel uitschuren van fijne krassen
• Gebruiken voor de eerste polijstgang

SCHUURSCHIJF OP ROL

VE 1 blad van 100 stuks.
Kö 3000 9697917

Voor het snel verwijderen van laklopers en sinaasappeleffecten. Staat garant
voor een uniforme verwijdering met grote duurzaamheid. Bij gebruik komen
voortdurend nieuwe, scherpe schuurkorrels vrij, waardoor tijdens het hele
schuurproces eenn constante fijne oppervlakteruwheid behouden blijft.
Verkrijgbaar in korreling 1500 en 3000, Ø 150 mm.
• Piramidevormige structuur, langere levensduur 
• Uniforme verwijdering
• Constante fijne oppervlakteruwheid

TRIZACT-FIJNSCHUURSCHIJF

VE 15 stuks
Kö 3000 9697117

Flexibel schuurmiddel met een hoog aanpassingsvermogen aan de gevormde
randen en rondingen. Maakt het mogelijk om moeilijke gebieden te schuren, zowel
met een natte als droge schuurwerkwijze. Door het gebruik wordt een snellere en
meer gelijkmatige verwijdering met minder diepe krassen mogelijk gemaakt.
Schuurkorrel: aluminiumoxide antihechtcoating.
Verkrijgbaar in korreling 1000 en 1500, Ø 150 mm

• Hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen
• Zeer goed schuurvermogen
• Uitstekende afwerking

HOOKIT SCHUURSCHIJF

VE 25 stuks
Kö 1000 968400030017
Kö 1500 968400030117

SCHUIMRUBBEREN
POLIJSTPAD MET NOPPEN



POLIJSTMATERIAAL/-APPARATUUR

3M Trizact schuurblok kan in combinatie met alle 3M schuurschijf op rol aan beide
zijden worden gebruikt. Het massief rubberen blok wordt gebruikt voor vlakschuren
en heeft een zachte laag voor naschuren. Verkrijgbaar in Ø 32 mm.
• Geschikt voor alle 3M schuurschijven op rol
• Gemaakt van massief rubber
• Met zachte laag

3M Perfect-it III schuurpasta PLUS creëert een hoge
glansgraad met een al even hoog rendement. De grove
schuurpasta heeft een zeer goed absorptievermogen en
kan lange tijd worden verwerkt. Verkrijgbaar in 1 kg.

• Hoge glansgraad
• Zeer goed absorptievermogen
• Kan lange tijd worden verwerkt

SCHUURPASTA GROF

VE 1 stuk
1 kg 9697701

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS schuurpasta is bijzonder goed
geschikt om kleine en piepkleine krassen, wervelingen en sluiers
te verwijderen. Verkrijgbaar in 1 liter.

•  Moeiteloos verwijderen van spuitnevelsporen, 
schuurgroeven en spuitovergangen

• Geen strepen bij donkere lakken
• Geschikt voor machinale verwerking

SCHUURPASTA EXTRA FIJN

VE 1 stuk
1 liter 9697801

3M Polish Rosa krachtige was wordt als laatste werkstap gebruikt om
het hoogglans gepolijste lakoppervlak te beschermen. Bovendien wordt
de levensduur van de glansgraad op gelakte oppervlakken verlengd.
De krachtige was is bijzonder gemakkelijk te verwerken.
Verkrijgbaar in 1 liter.

• Beschermt het hoogglansoppervlak
• Verlengt de levensduur van de glansgraad
• Goede verwerking

KRACHTIGE WAS

VE 1 stuk
1 liter 9697601

VE 1 stuk
Art. nr. 9698001

TRIZACT SCHUURBLOK





AFDICHTMIDDELEN | KLEEFSTOFFEN | KITS

Poly-plamuur vezelversterkt is een twee-componenten-product op basis vanpo-
lyesterhars met glasvezeladditief. Deze polyesterplamuur van ADLER kenmerkt 
zich door zijn goede aanhechting en hecht uitstekend op metaal, hout, steen en 
kunststof. Verkrijgbaar in 250 g en 500 g, olivgrün (olijfgroen), inclusief verharder. 

• Goede overbrugging van kleinere gaatjes (tot ca. Ø 3 cm)
• Voor het verstevigen van dunnere platen
• Hoog vul- en uithoudingsvermogen

POLY-PLAMUUR VEZELVERSTERKT

VE 1 stuk
250 g 9613425
500 g 9613450

Professionele twee-componenten-polyesterplamuur met een goede aan-
hechting door de bijzonder romige consistentie. Hij is met name geschikt 
voor het opvullen van scheuren en fijne oneffenheden of defecten in houten 
meubilair en binneninrichting en voor het egaliseren van metalen opper-
vlakken. Verkrijgbaar in weiß (wit) (slechts 1 kg verpakking), schwarz (zwart), 
braun (bruin) en dunkelbraun (donkerbruin) in blikken van 1 kg en 
1,5 kg kokers, inclusief verharder.

• Snel uithardend en kan 
 gemakkelijk worden geschuurd

POLY-FIJNPLAMUUR

De beige Poly-vulplamuur van ADLER is een 
twee-componenten-plamuurmassa op polyesterbasis. 
Hij is geschikt voor het diklaags vullen van grote gaten. 
De vulplamuur kan gebruikt worden op metaal, hout, 
steen en hard PVC. Verkrijgbaar in sets van 250 g, 1 kg 
en 2 kg, inclusief verharder en kunststofspatel. 

• Is na ca. 10-15 minuten uitgehard 
 en kan dan worden geschuurd

POLY-VULPLAMUUR BEIGE

VE 1 stuk
250 g 9613025
1 kg 9613011
2 kg 9613020

VE 1 stuk 1 kg
Weiß 9613111

Schwarz 9613911
Braun 752600030311

Dunkelbraun 752600030411
VE 1 stuk 1,5 kg koker

Schwarz 752600030611
Braun 752600030711

Dunkelbraun 752600030811

Weiß Schwarz

Braun
(ca. RAL 8024)

Dunkelbraun
(ca. RAL 8028)
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Uitstekende, twee-componenten-vulplamuur op polyesterbasis voor hout voor 
gebruik binnen en buiten. Voor het vullen van kleine gaatjes en andere reparatie-
werkzaamheden. Hij is niet alleen geschikt voor hout, maar ook voor gebruik op 
steen, beton, ijzer en kunststof. Kan niet worden gebruikt als oppervlakteplamuur!.
Verkrijgbaar in 1400 g, weiß (wit), inclusief verharder.

• Sneldrogend, kan snel worden geschuurd
• Voor een goede en duurzame reparatie

COMPA-REPARATIEPLAMUUR

VE 1 stuk
Weiß 9685501

Twee-componenten-plamuur op polyesterbasis met peroxi-
deharding. Deze reparatieplamuur is bij uitstek geschikt voor 
reparatiewerkzaamheden aan hout (vensters, deuren, enz.). Kan 
niet worden gebruikt als oppervlakteplamuur! Verkrijgbaar in 
1200 g, weiß (wit) of beige, inclusief verharder.

• Hoge elasticiteit
• Uitstekende verwerkbaarheid 

en schuurbaarheid
• Hardt sneller uit bij hoge laagdiktes 
 dan bij lagere

WOODFILL-REPARATIEPLAMUUR

VE 1 stuk
Weiß 9686601
Beige 9685601

Vervangingstube 
verharder 9685701

Doseerapparaat voor Poly-fijnplamuur- en Woodfill- 
kokers. Dit doseerpistool dient voor het eenvoudig en 
efficiënt opbrengen van twee-componenten-plamuur-
massa met verharder. 

PLAMUURDOSEERAPPARAAT

VE 1 stuk
Art. nr. 9686001

Verhardingscomponent voor gewone twee-com-
ponenten-plamuur en -harsen op polyesterbasis. 
Niet geschikt voor Poly-plamuur transparant.
Verkrijgbaar in tubes van 30 g en 60 g.

Voor 1,5 kg Poly-fijnplamuur kokers in 40 gram.

POLYHARDER
VE 1 stuk – tube

30 g 9613630
60 g 9613660

VE 1 stuk – koker
40 g 751700021011
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Witte kunstharsplamuur voor het vullen van gaten en scheuren in 
hout en metselwerk binnen en voor metaal binnen en buiten. Met water-
verdunbare lakken, dispersielakken of kunstharslakken overlakbaar.
Verkrijgbaar in 200 g, 400 g, 400 g, 800 g, weiß (wit).

• Eenvoudige verwerking
• Zeer hoge vulgraad en rendement 
• Volledig uitgehard na één nacht drogen 
 onder ongunstige droogomstandigheden 

KUNSTHARSPLAMUUR

VE 1 stuk
200 g 5408518
400 g 5408514
800 g 5408508

Waterverdunbare en zeer elastische plamuur met hoog vastestof-
gehalte op basis van een hoog polymeer. Voor gebruik op houten 
vensters en deuren (sporten en V-groeven). Verkrijgbaar in 320 ml, 
weiß (wit) en farblos (kleurloos).

• Voorkomt capillaire waterabsorptie 
 door gebieden in kops hout 
• Blijvend elastisch, ook na jarenlange verwering

ARTEKO-ELASTIK

VE 1 stuk
Weiß 9687001

Farblos 9687101

Waterverdunbare vulplamuur op acrylaatdispersiebasis voor het opvullen 
van scheuren, gaten of kleine vlekken op het hout in het interieur, metaal 
en metselwerk in binnen- en buitenruimten. Overlakbaar met waterver-
dunbare lakken, dispersielakken of kunstharslakken.
Verkrijgbaar in 400 g en 1300 g, weiß (wit).

• Waterverdunbaar
• Universeel toepasbaar op diverse ondergronden
• Zeer hoog rendement 

FIJNPLAMUUR

VE 1 stuk
400 g 4109904

1300 g 4109913

Deze twee-componenten-plamuur op polyesterbasis is geschikt voor het verhelpen 
van onvolkomenheden die zelfs bij intensief gebruik weerstand moeten bieden. Niet 
als oppervlakteplamuur bruikbaar. Hardt niet uit in dunne lagen. Kan zowel binnen 
als buiten op hout en kunststof worden gebruikt. 
Verkrijgbaar in 250 g, inclusief verharder.

• Voor het repareren van defecten
• Ideaal voor bijzonder belaste oppervlakken

POLY-PLAMUUR TRANSPARANT

VE 1 stuk
250 g 9613825
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Het zelfverhardende lijmpoeder is optimaal voor verlijmingen, 
fineren en foliecoatings tussen 70 °C - 140° C. De lijm wordt 
gekenmerkt door een bijzonder lage formaldehyde-emissie. 
Verkrijgbaar in doos van 25 kg, zakken van 5 x 5 kg. 

• Voor het warm verlijmen van fineren en foliecoatings
• Lage formaldehyde-emissie

W-LEIM PLUS 3000

VE 1 doos
Art. nr. 9680925

Universeel toepasbare lijm met gunstige open tijd. 
Is geschikt voor alle soorten houtlijmen binnenshuis 
en voldoet aan belastingsgroep D2 volgens EN 204. 
Verkrijgbaar in 5 kg en 30 kg.

• Gunstige open tijd
• Voor het verlijmen van hout binnenshuis
• Belastingsgroep D2

ADLER WITTE LIJM D2

VE 1 stuk
5 kg 9580305

30 kg 9580330



OPBRENGAPPARATEN

De kwasten van de Aquamaxx-serie zijn ideaal voor watergedragen verven en 
vernissen. Ze zorgen voor een perfect schilderresultaat. De borstels zijn voor-
zien van een ergonomisch houten handvat en exclusieve polyesterfilamenten. 
Verkrijgbaar in 40 en 60 mm breedte en als oppervlakteborstels 100 x 30 mm.

• Voor verven en vernissen op waterbasis
• Hoge elasticiteit, vormstabiel, soepel
• Uitstekende inktabsorptie met 

gelijkmatige inktafgifte
• Duurzaam

AQUAMAXX PLUS 

VE 1 stuk
40 mm 950800030011
60 mm 950800030111

100 x 30 mm 950800030211

Kwast van professionele kwaliteit voor oplosmiddelhoudende lakken
en lazuren. Dit speciale penseel levert perfecte strijkresultaten zonder zichtbare 
penseelstreken. Het heeft zeer fijne polyesterharen en is oplosmiddelbestendig.
Verkrijgbaar in 50 en 100 mm breedte.

• Voor oplosmiddelhoudende lakken en lazuren
• Perfect strijkresultaat zonder 

zichtbare penseelstreken
• Zeer lange houdbaarheid

SOLVAMAXX PLUS

VE 1 stuk
50 mm 9612511

100 mm 9612611

Hoogwaardige kwast voor het opbrengen van lazuren. Het penseel van
Chinees varkenshaar is bijzonder geschikt voor het renoveren en opnieuw
lakken van vensters met Pullex Fenster-Lasur. De korte haren accentueren
de nerf van het hout. Verkrijgbaar in 50 mm breedte

• Korte haren
• Bijzonder geschikt voor vensters
• Benadrukt de nerf van het hout

BEITSKWAST HS 50

VE 1 stuk
50 mm 9612011

Blokwitter uit hoogwaardig polyesterhaarmengsel
met kunststof handgreep.

• Voor het gebruik van oplosmiddelhoudende 
houtbeschermingsproducten

• Verkrijgbaar in 70 en 120 mm breedte

BLOKWITTER LM

VE 12 stuks
120 x 30 mm 9612917
70 x 30 mm 959900030017
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Padhouder met handvat voor het handmatig aanbrengen van olie op 
meubels. De houder kan alle handpads met de afmetingen 13 x 9 cm 
fixeren. Afmetingen: 13 x 9 cm

• Padhouder met ergonomische handgreep
• Voor manuele olieverwerking
• Voor oliepads met de afmetingen 13 x 9 cm

PADHOUDER VOOR OLIETOEPASSING 

VE 1 stuk
Art. nr. 953200030011

Het gele oliepad kan worden gebruikt voor een handige handmatige 
verwerking van houtolie. Leveringsomvang: zonder bijbehorende 
houder. Afmetingen: 13 x 9 cm.

• Pad voor manuele verwerking van olie
• Geschikt voor de padhouder 13 x 9 cm

PADS VOOR OLIETOEPASSING

VE 10 stuks
Art. nr. 953300030017



OPBRENGAPPARATEN

De borstel van fijne paardenhaar is geschikt voor het uitborstelen van 
met was behandelde oppervlakken en laat daarbij een elegante glans achter. 
De fijne borstelharen creëren een gelijkmatig oppervlak zonder krassporen 
achter te laten. Speciaal voor Arova wasbeitsen. 

• Voor het uitborstelen van met was behandelde oppervlakken
• Voor een elegante glans, zonder krassporen
• Van paardenhaar

BEITSBORSTEL OVAL

Deze speciale borstel is geschikt voor het opbrengen van  vloeroliën. 
Dankzij de hoogwaardige natuurborstel wordt de olie optimaal in het 
hout gemasseerd. Verkrijgbaar in 220 mm breedte.

• Bijzonder geschikt voor het opbrengen van vloeroliën 
• Hoogwaardige natuurborstel
• Masseert de olie optimaal in het hout

VLOERSTRIJKBORSTEL VOOR OLIËN

VE 1 stuk
220 mm 9612811

VE 1 stuk
Art. nr. 9521101

De grove borstel is geschikt voor het uitborstelen van met was behandelde
oppervlakken. Het gebruik van het lederen inzetstuk resulteert snel in 
een glad oppervlak en de gewenste glans. Speciaal voor Arova wasbeitsen. 

• Voor het uitborstelen van met wasbehandelde oppervlakken
• Snel resultaat 
• Creëert een mooie glans

BEITSBORSTEL MET INZETSTUK VAN LEER

VE 1 stuk
Art. nr. 9521301

De fijne borstel wordt gebruikt om geschikte waterbeitsen te verdelen. 
Hij zorgt ervoor dat de beits in de poriën dringt en gelijkmatig wordt 
verdeeld. Kan ook worden gebruikt voor het afstoffen en reinigen van 
alle oppervlakken.  Verkrijgbaar in 160 x 32 mm, borstellengte 60 mm.

• Voor het verdelen van waterbeitsen
• Bevordert het binnendringen 

van de beits in de poriën
• Uniform resultaat

BORSTEL VOOR BEITSEN EN AFSTOFFEN

VE 1 stuk
160 mm 9521201
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VLOERSTRIJKBORSTEL VOOR OLIËN

BEITSBORSTEL MET INZETSTUK VAN LEER

Onbeklede lakwals voor het opbrengen van wand- en gevellak.  Hij is geschikt 
voor opbrengen op gladde of licht gestructureerde ondergronden en bereikt een 
gelijkmatig resultaat. Verkrijgbaar in 250 mm breedte, Ø 102 mm.

• Voor gebruik binnen en buiten
• Onbekleed
• Voor gladde en licht gestructureerde ondergronden

EXQUISIT-LAKWALS

Deze universele lakrol is geschikt voor het rollen van watergedragen lakken 
en oplosmiddelarme kunstharslakken op fijne oppervlakken. Hij laat geen 
rolsporen achter en heeft fijne haarvezels die de lak zeer goed opnemen. 
Verkrijgbaar in 100 mm breedte, Ø 35 mm.

• Opbrengen zonder rolsporen of lakranden
• Goede lakabsorptie door uit elkaar staande fijne vezels 
• Voor watergedragen lakken en oplosmiddelarme 

kunstharslakken

LAKWALS CONCAAF SUPERFLOCK

VE 10 stuks
100 mm 9694217

Deze lakwals bestaat uit een extra fijn schuimmateriaalen is daar-
om geschikt voor het opbrengen van kunstharslakken en is voor-
waardelijk oplosmiddelbestendig. Verkrijgbaar in 100 mm breedte.

• Geen blaasjes bij het lakken
• Gemaakt uit extra fijn schuimmateriaal 
• Voor kunstharslakken

PROFESSIONELE LAKWALS UIT
SCHUIMMATERIAAL

VE 10 stuks
100 mm 9694117

VE 1 stuk
250 mm  9694601

Hoogwaardige lakrol gemaakt van microvezelgarens en een polyes-
termengsel met een afschuifhoogte van 5 mm. De kortharige rol is 
geschikt voor het opbrengen van acryl- en alkydharslakken, PU-lakken 
en oliën. De kleurgradiënt is optimaal en het resultaat is een pluisvrij, 
glad oppervlak zonder strepen. Verkrijgbaar in 10 en 25 cm.

• Geen strepen noch rolsporen 
• Goede kleurgradiënt
• Geschikt voor watergedragen, 

oplosmiddelhoudende lakken en oliën

KORTHARIGE LAKROL

VE 10 stuks
100 mm 9645817
250 mm 9646017



OPBRENGAPPARATEN

Deze beugel moet in combinatie met de lakwalsen/-rollen worden gebruikt. Hij is 
gemaakt van metaal met kunststof greep. Verkrijgbaar in 100 en 250 mm breedte.

• Greep ligt goed in de hand
• Roestvrij metaal
• In combinatie met lakwalsen/-rollen 

te gebruiken

BEUGEL VOOR LAKROL

VE 1 stuk
100 mm 9645911
250 mm 9646111

Universeel lakbakje van breukvast en oplosmiddelbestendig kunststof.
Geschikt voor het opnemen van verven en lakken met een kleine lakwals.
Het verfbakje is geribbeld, stapelbaar en kan worden opgehangen.

• Voor het optimaal opnemen van lakken en verven
• Breukvast en oplosmiddelbestendig
• Geribbeld, stapelbaar en ophangbaar

PROFESSIONEEL VERFBAKJE

VE 1 stuk
210 x 220 mm 9692802

De handlijmroller maakt een snelle en volledig gelijkmatige applicatie van alle 
soorten lijm mogelijk. Besparing van werktijd en materiaal door de eenvoudige 
bediening en de goed doseerbare lijmapplicatie. Het is niet nodig om de lijm aan 
de randen af te vegen, de lijm kan gemakkelijk worden aangebracht op gebogen 
oppervlakken. Werkbreedte: 150 mm, rol niet inbegrepen in de levering.

• Lijmroller van aluminium
• Volledig gelijkmatige en doseerbare lijmapplicatie
• Voor alle soorten lijm

PFOHL LIJMROLLER 

VE 1 stuk
Art. nr. 953400030011

De schuimrubber roller grijs heeft een geribbeld, niet-poreus 
oppervlak en kan gebruikt worden voor witte houtlijmen, 
lijmen met toegevoegde verharder en andere waterverdunbare 
lijmen. Schoonmaken is heel eenvoudig.

• Geribbeld niet-poreus oppervlak
• Voor witte en andere lijmen
•  Gemakkelijke reiniging 

(opgelet: de rol is niet zuurbestendig)

SCHUIMRUBBER ROLLER GRIJS 150 MM 

VE 1 stuk
Art. nr. 953500030011
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De Preval sproeier is een handspuitmachine met drijfgaspatroon voor alle
mogelijke en verwisselbare vloeistoffen. De sprayer is geschikt voor alle uniforme
vloeistoffen, heeft uitstekende sproei-eigenschappen, is gemakkelijk te gebruiken
en gemakkelijk te reinigen. Hij genereert een gelijkmatige, scherp gedefinieerde
sproeistraal. Er is geen extra apparatuur of aansluiting nodig voor het gebruik ervan.

• Alle mogelijke en verwisselbare vloeistoffen
• Overal bruikbaar
• Uitstekende sproeikenmerken en 

gemakkelijk te reinigen

PREVAL SPROEIER

VE 1 stuk
Set 9646801

Koker 9646901

Praktisch hulpmiddel voor het bepalen van de
laagdikte van natte films (bijv. diklagige lazuren).
De laagdikte tussen 25-2000 μm kan
worden gemeten.

MEETKAM

VE 1 stuk
Art. nr. 9600301

Dit bijzonder fijne borstelpenseel is ideaal voor reparatiewerkzaamheden
op verschillende ondergronden. Verkrijgbaar in 1,5 mm breedte.

• Maakt nauwkeurig werken mogelijk
• Bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden
• Nauwkeurige toepassing

PENSEEL FIJN 150/P1

VE 1 stuk
Art. nr. 9612411

Voor het opbrengen van alle gangbare oppervlakte- en montagelijmen.
Kan op alle houtsoorten worden gebruikt. Gemaakt van roestvrij staal
met houten handgreep. Breedte: 180 mm

• Voor het opbrengen van lijm 
• Roestvrij staal met houten handgreep

LIJMSPATEL

VE 1 stuk
180 mm 9687201



WERKKLEDING/-BESCHERMING

De overall beschermt tegen vuil en verfvlekken tijdens schilder-
werkzaamheden en is tegelijkertijd ademend. In de kap, mouwen 
en benen is een elastische band ingewerkt. 
Verkrijgbaar in L, XL en XXL.

• Ademend
• Kap met elastische band
• Arm- en beenband

VERFOVERALL 3M

De speciale constructie van deze maskers biedt de drager maximale bescherming 
en comfort tegen gassen, dampen en deeltjes volgens beschermingsniveau FFA2P3D 
(EN 405:2002). De lage ademweerstand en een enorm gezichtsveld zorgen voor 
een comfortabel en aangenaam draagcomfort. 

• Bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes
• Lage ademweerstand
• Groot gezichtsveld

ADEMHALINGSMASKER FFA2P3D*

Voor het in alle zachtheid verwijderen van zweet en 
vuil  van het maskerlichaam.  
Inhoud van de verpakking: 40 stuks

REINIGINGSDOEKJE VOOR 
ADEMHALINGSMASKER

Dit fijnstoffiltermasker is geschikt voor het schuren van hout en lak en voor 
gebruik volgens de informatie van de beroepsvereniging 731-1. Het innovatieve 
CPC-ventiel verhoogt het draagcomfort en vergemakkelijkt de afvoer van de 
warme, vochtige demlucht. Twee hoofdbanden en de gewatteerde neusbeugel 
zorgen voor een optimale aanpassing aan de vorm van het gezicht. 

• Geschikt voor het schuren van hout en lak
• Goed draagcomfort
• Afvoer van warme, vochtige lucht 
 wordt ondersteund

ADEMHALINGSMASKER FFP2*

VE 10 stuks
Art. nr. 9642617

VE 1 stuk
Art. nr. 9642701

VE 1 doos van 40 stuks
Art. nr. 9642817

VE 1 stuk
L 957300030011

XL 957300030111
XXL 957300030211

* Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het te verwerken product voor gedetailleerde informatie over de juiste beschermingskleding. 
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Handschoenen van professionele kwaliteit, fijn weefsel in nylon spandex 
met nitril microschuim coating en nitrilnoppen. De handschoenen 
hebben een hoge slijtvastheid, behouden de tastzin, zijn 
vloeistofafstotend, bestand tegen oliën 
en vetten en ademend. 

• Zeer goede tastzin, grip op gladde oppervlakken
• Vloeistofafstotend, ademend
• Bestand tegen oliën en vetten

HANDSCHOEN MULTI-FLEX*

VE 1 paar
 Maat 7 9680001
 Maat 9 9680101
 Maat 10 9680301
 Maat 11 9680201

Wegwerphandschoen van hoogwaardig nitrilrubber, goed bestand tegen oliën 
en vetten. De wegwerphandschoen is ook geschikt als spatbescherming tegen 
oplosmiddelen en biedt bescherming tegen waterverdunbare en UV-uithardende 
grondstoffen. Ze zijn zeer huidvriendelijk, omdat 
ze vrij zijn van latexeiwitten. De binnenkant is 
poedervrij. Beschermingscategorie III

• Beschermende wegwerphandschoen
• Spatbescherming tegen oplosmiddelen
• Vrij van latexeiwitten

HANDSCHOEN NITRIL POEDERVRIJ*

VE 1 doos van 100 stuks
M 9681117
L 9681217

Hoogwaardige nitrilhandschoen van hoge kwaliteit, bestand tegen 
oplosmiddelen, benzine en UV-uithardende grondstoffen. Uiterst 
robuust en bestand tegen chemicaliën. De binnenzijde 
is voorzien van velours. 

• Beschermingscategorie III
• Hoge weerstand  

tegen chemicaliën 
• Binnenzijde voorzien van velours

SOL-VEX® HANDSCHOEN 
PREMIUM 37-900*

VE 1 paar
 Maat 7 9682001
 Maat 8 9682101
 Maat 9 9682201
 Maat 10 9682301

Bijzonder lichte bril met één enkele lens en een gestroomlijnd ontwerp, 
goed passend, zelfs voor kleine gezichten, ook ideaal voor vuile gebieden, 
omdat het gesloten oppervlak geen vuildeeltjes laat vastkleven. 

• Strakke pasvorm
• Bijzonder licht
• Geschikt voor alle gezichtstypen

VEILIGHEIDSBRIL*

VE 1 stuk
Art. nr.  9731501

VE 1 doos van 90 stuks
XL 9681317



Zeepvrije speciale handreiniger met zeer sterke reinigende werking voor het verwij-
deren van sterk hechtend vuil zoals lak, hars, lijm of olieverf. Hij is bijzonder huid-
vriendelijk voor de productklasse 'speciale handreiniger'. Verkrijgbaar in 2 liter.

• Verwijdert lak, hars, lijm, enz. van de huid.
• Bijzonder huidvriendelijk
• Met natuurlijke wrijvingsmiddelen

KRESTO PAINT HUIDREINIGING*

VE 1 stuk
2 liter 9731001

Voor de bescherming van de huid van handen en armen die in contact komen met 
vette, niet in water oplosbare werkstoffen en niet in water mengbare metaalbewer-
kingsoliën. De huidbescherming vergemakkelijkt ook de reiniging van de huid bij 
gebruik van sterke of sterk hechtende, niet in water oplosbare materialen zoals 
oliën, lakken, lijmen of harsen. Verkrijgbaar in 1 liter.

• Voorkomt de hechting van harsen, lakken, lijmen
• Beschermt de huid tegen sterke vuilaanhechtingen
• Bijzonder huidvriendelijk

TRAVABON S CLASSIC HUIDBESCHERMING*

VE 1 stuk
1 liter 9731101

Zeer snel intrekkende verzorgingsgel, niet vettig, siliconenvrij, met hydraterende 
glycerine en ureum. De gel bevat de eigen energiebron van de huid, creatine en is 
geparfumeerd. Verkrijgbaar in 1 liter.

• Verzorgingsgel voor handen en gezicht
• Laat geen vette film achter
• Snel intrekkend

STOKOLAN SOFT & CARE HUIDSVERZORGING*

VE 1 stuk
1 liter 9731201

Deze roestvrijstalen dispenser kan variabel worden gebruikt voor huidbeschermings-, 
huidreinigings-, huidverzorgings- en handhygiëneproducten in zachte flessen van 
1 liter en 2 liter. Hij is gemakkelijk te hanteren en te vullen en is stabiel en betrouw-
baar. Door het 'upside-down-systeem' is hij eenvoudig te legen en volkomen hygië-
nisch, omdat de dispenser en het product niet met elkaar in contact komen. 

• Stabiele en variabele dispenser voor zachte flessen van 1 liter en 2 liter. 
• Gemakkelijk te vullen en te legen
• Uiterst hygiënisch

STOKO DISPENSER

VE 1 stuk
enkelvoudig 9731301
drievoudig 9731401

* Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het te verwerken product voor gedetailleerde informatie over de juiste beschermingskleding. 

WERKKLEDING/-BESCHERMING
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HULPMIDDELEN

Digitale verfweegschaal voor snel en betrouwbaar wegen. De digitale 
tafelmodelweegschaal met een weegbereik van 0,2 tot 30 kg garandeert 
een snelle en betrouwbare weging.Lak en verharder kunnen worden 
gewogen en gemengd in stappen van 1g.

• Snel en betrouwbaar wegen
• Weergave schakelbaar kg / g / stuk
• Met roestvrij stalen platform 218 x 260 mm
• Levering is inclusief batterij en lader

TAFELWEEGSCHAAL DIGITAAL 0.2 TOT 30 KG

VE 1 stuk
Art. nr. 952900030011

Afdekband van professionele kwaliteit. Deze universele plakband
zorgt voor schone kleurranden en is tot 80° C hittebestendig.
Verkrijgbaar in verschillende breedtes, 50 m lengte.

• Voor schone kleurranden
• Professionele kwaliteit
• Tot 80°C hittebestendig

AFDEKBAND PRO TAPE MASK 458

VE
19 mm 9510617 48 st.
30 mm 9510817 32 st.
50 mm 9511017 24 st.

VE 1 stuk VE
30 mm 951500030111 30 mm 951500030117 32 st.
48 mm 9510501 48 mm 9510517 24 st.

Afplakband van professionele kwaliteit geschikt voor gebruik op gladde
oppervlakken zoals kozijnen en meubeloppervlakken. Hij is ook geschikt
voor bijvoorbeeld tweekleurige coatings en reparatiewerkzaamheden.
Kan onder inwerking van zonnestralen binnen 1 week residu-vrij worden
verwijderd. Verkrijgbaar in 30 en 48 mm, 50 m lengte.

• Voor gebruik op gladde oppervlakken
• UV-bestendig
• Residu-vrij 

verwijderbaar

AFPLAKBAND BLAUW UV-BESTENDIG

VE 1 stuk
19 mm 956100030201
25 mm 956100030001
38 mm 956100030101

Afplakband van professionele kwaliteit voor scherpe
randen binnen en buiten, UV- en hittebestendig tot 125 °C.
Verkrijgbaar in twee breedtes, 50 m lengte.

• Scherpe randen
• Gebruik binnen en buiten
• UV-bestendig

AFPLAKBAND PRO TAPE GOUD 488

TRAVABON S CLASSIC HUIDBESCHERMING*

STOKOLAN SOFT & CARE HUIDSVERZORGING*



HULPMIDDELEN

Voor het mengen en opslaan van kleine hoeveelheden
(bijv. voor de productie van monsters).
Verkrijgbaar voor 250 ml inhoud.

PLASTIC BEKER MET DEKSEL

VE 1 stuk
250 ml 9616201

WAS- EN POLIJSTDOEKJE
Oplosmiddelbestendig veeg- en polijstdoekje voor reinigen en polijsten van zeer
gevoelige materialen. Het zachte polijstdoekje bestaat uit 100 % viscosevliesstof.
Afmetingen: 40 x 38 cm, 200 m lengte.

• Voor reinigen en polijsten
• Oplosmiddelbestendig VE 1 rol

Art. nr. 9690701

PASTEURPIPET
Chemicaliënbestendige 2,2 ml kunststof 
pipetten voor een nauwkeurige dosering van 
kleine vloeistofhoeveelheden.

VE 500 st.
Art. nr. 957900030017

Dit hoogwaardige en veelzijdige weefseldoekje is bijzonder geschikt voor het
reinigen van oppervlakken door absorptie van vuil, olie en vetten. Het tweelaags
papier heeft een uitstekende zuigkracht en is bijzonder scheurvast.
Afmetingen: 22 x 38 cm, 380 m lengte.

• Voor het verwijderen van vuil, olie en vetten
• Tweelaags
• Uitstekende zuigkracht 

en scheurvastheid

POETSPAPIER KATRIN BASIC 

VE 2 rollen
Art. nr. 9690617
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Wegwerpsysteem voor het mengen, uitgieten en bewaren van verf. Aan de 
buitenkant voorzien van duidelijk leesbare meetschalen (1:1 tot 8:1, 20:1 en 10:7). 
Het reinigen vanengrecipiënten is niet langer  nodig vanwege de uitwisselbare 
wegwerpinzetstukken voor bekers. Verkrijgbaar in 
1,3 l en 2,23 l. Bijpassende deksels apart verkrijgbaar.

• Gemakkelijk te gebruiken
• Verschillende meetschalen voor  

het exact mengen van lakken

MENGBEKERS VOOR
EENMALIG GEBRUIK

VE beker 200 Stk.
1,3 l 9611117

2,23 l 9611317
VE deksel 50 Stk.

1,3 l 9611417
2,23 l 9611217

Voor het meten van lakken, beitsen en andere
vloeistoffen. Verkrijgbaar in 1 liter of 3 liter.

MEETBEKER KUNSTSTOF
VE 1 stuk

1 liter 9600201
3 liter 9600203

De Kantel-Boy van massief plaatstaal is bij uitstek geschikt voor 
het moeiteloos vullen van blikken. Hij kan eenvoudig aan de vloer 
of de muur worden bevestigd. Dit betekent dat het altijd goed 
gepositioneerd is en dat snel vullen mogelijk is.
Variabel instelbaar voor blikken tot 30 kg.

• Stabiele gelaste constructie voor het gemakkelijk 
en moeiteloos vullen van blikken

• Materiaal: gegalvaniseerd, geel gepoedercoat
• Voor blikken tot 30 kg
• Wand- en vloermontage mogelijk

BLIKKENVULLER - DE KANTEL-BOY 

VE 1 stuk
Art. nr. 981000030011



REPARATIE | VERZORGING

Voor het repareren van kleine scheuren, slechte fineerverbindingen of gaten als gevolg 
van van uitgevallen knoesten. Voor het lakken op het onbehandelde hout aanbrengen. 
De vulmassa is slagvast en scheurt niet. Voor elke houtsoort een geschikte kleur. 
Verkrijgbaar in 100 ml of 200 ml.

• Voor het repareren van houtdefecten in het interieur 
• Beits- en overlakbaar
• Kleuren kunnen met elkaar worden gemengd
• Hardt snel uit en kan dan als massief hout worden verwerkt.

GRILITH HOUTKIT

VE 1 stuk
Kleur 100 ml 200 ml Kleur 100 ml 200 ml

Ahorn 5097018 5097014 Erle 5097718 5097714
Fichte/Birke/Esche 5097118 5097114 Nussbaum dunkel 5097818 5097814
Natur 5097218 5097214 Kirschbaum 5097918 5097914
Kiefer 5097318 5097314 Mahagoni 5098018 5098014
Eiche 5097418 5097414 Weiß 5098118 5098114
Buche/Lärche 5097518 5097514 Schwarz 5098218 5098214
Nussbaum 5097618 5097614

Voor het repareren van defecten aan gebeitste, gelazuurde of gelakte houtoppervlakken 
in het interieur die in mindere mate worden belast. Bijvoorbeeld, putten, scheuren, 
spijker- en schroefgaten, en stoot- of drukplekken in meubilair of lambriseringen. De 
zachte wasstaven kunnen bij kamertemperatuur worden gevormd en kunnen zonder 
voorbereiding worden gebruikt. De was is lichtbestendig, zakt niet in en kan met Grilith 
blanke lakspray worden overlakt. Verkrijgbaar afzonderlijk of als set van 20 stuks.

• Voor het repareren van kleine krassen, scheuren, gaten of drukplekken.
• Voor weinig belaste oppervlakken
• Voor massief en fineerhout en voor kunststofoppervlakken binnenshuis

GRILITH HOUTWASSTAAFJES

VE 1 stuk of set van 20 stuks*
Kleur Art. nr. Kleur Art. nr. Kleur Art. nr.

Weiß 9583011 Buche/Lärche 9583811 Mahagoni dunkel 9584611
Ahorn 9583111 Kirsch 9583911 Mittelgrau 9584711
Fichte/Birke/Esche 9583211 Lichtgrau 9584011 Nuss 9584811
Esche 9583311 Natur 9584111 Schwarz 9584911
Kiefer 9583411 Nussbaum dunkel 9584211 Farblos 9585011
Eiche 9583511 Erle 9584311 Kiefer rötlich 9585111
Kirschbaum 9583611 Macore 9584411 Set van 20 stuks* 9582917
Nussbaum 9583711 Mahagoni 9584511

 * Farblos (kleurloos) en Kiefer rötlich (grenen roodachtig), niet inbegrepen in de set.

Erle Nussbaum dunkel Kirschbaum Mahagoni Weiß Schwarz

Ahorn Fichte/Birke/Esche Natur Kiefer Eiche Buche/Lärche Nussbaum
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Een hoogwaardig wasproduct dat wordt gebruikt voor de reparatie van hout- en 
kunststofoppervlakken die aan belasting onderhevig zijn. Geschikt voor alle 
beschadigingen in het oppervlak en de rand die aan zware belasting onderhevig 
zijn. Grilith harde wasstaafjes zijn ook geschikt voor het repareren van deuren en 
vensters. De harde was wordt gesmolten met een harde wassmelter, hij hardt
zeer snel uit, zakt niet in en is zeer lichtbestendig.

• Voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken die aan belasting onderhevig zijn
• Ook geschikt voor het randgebied

GRILITH HARDE WASSTAAFJES

VE 1 stuk
Kleur Art. nr. Kleur Art. nr. Kleur Art. nr.

Farblos 9586001 Kirsch Hell 9586701 Mittelbraun-Honig 9587401
Weiß 9586101 Kirsch P3 9586801 Afzelia-Eiche 9587501
Buche Hell 9586201 Rüster P6 9586901 Teak/Natur 9587601
Weide 9586301 Birnbaum 9587001 Teak/Kiefer 9587701
Gold 9586401 Hellbraun/Gold 9587101 Fichte/Mora 9587801
Buche 9586501 Hellbraun/Fichte Hell 9587201 Dunkelbraun/Kiefer 9587901
Rüster Hell 9586601 Maisgelb-Eiche 9587301 Dunkelbraun/Mahagoni 9588001

Voor de professionele verwerking van harde was. De smelter is handig, 
eenvoudig te bedienen en kan gebruikt worden voor kleine reparaties van 
houtoppervlakken. Warmt binnen enkele seconden op. Inclusief batterijen. 

• Handig en gemakkelijk te gebruiken
• Warmt bijzonder snel op

HARDE WASSMELTER

VE 1 stuk
Art. nr. 980500030011

De kunststof schaaf is geschikt voor het afschaven en bewerken 
van opgebrachte harde was en voor het bewerken van 
zachte was en houtkit. 

• Voor het afschaven van harde was
• Voor het opbrengen van zachte was en houtkit

HARDE WASSCHAAF

VE 1 stuk
40 mm 9591101



REPARATIE | VERZORGING

Voor het opfrissen en opnieuw lakken van gegrondeerde, gebeitste en gelakte 
houtoppervlakken in het interieur. Het droogt snel en onderscheidt zich door 
een gelijkmatige stroming, een consistente spray en een goede weerstand tegen 
chemische invloeden. De kleurloze lak is in vier glansgraden verkrijgbaar. Voor 
het nalakken van schuurplekken en het repareren van gebruikssporen of het 
verzegelen van gerepareerde gebieden.
Verkrijgbaar in 150 ml. 

• Kleurloze blanke lakspray
• Gebruiksklaar geleverd
• Goede stroming, geen 
 sproeiaanzetten

GRILITH BLANKE LAKSPRAY

VE 1 stuk
glanzend 150 ml 9632615 
zijdemat 150 ml 9632715 
mat  150 ml 9632815
dof mat 150 ml 241700010515 

Voor het retoucheren van beschadigde, witte randen. Het geretoucheerde 
gedeelte hoeft niet meer te worden overlakt. Verkrijgbaar in het wit.

• Goede hechting en oppervlaktehardheid
• Gemakkelijk te gebruiken 
• Sneldrogend 

GRILITH AFLAKSTIFT

VE 1 stuk
Weiß 9536001

Voor het verwijderen van de fijnste krassen of schuurplekken binnenshuis. De 
retoucheerstiften zijn verkrijgbaar in verschillende lazuur- en beitskleuren. Drogen 
snel, hechten goed en zijn lichtecht. Met de flexibele penseelpunt kunt u de kleinste 
krassen corrigeren, ook fijne houtstructuren kunnen er gemakkelijk mee worden 
nagetekend. Afzonderlijk verkrijgbaar.

• Voor het repareren van kleine krassen in gelakte oppervlakken
• Gebruiksklaar geleverd
• Verkrijgbaar in vele houtkleuren

GRILITH FLEXPEN

VE 1 stuk
Kleur Art. nr. Kleur Art. nr.
Buche 9647111 Nussbaum dunkel 9647911
Eiche hell 9647211 Rustikal 9648011
Eiche mittel 9647311 Teak 9648111
Kirschbaum 9647411 Schwarz 9648211
Magagoni braun 9647511 Lege hoes Flexpen 9647001
Nussbaum mittel 9647811

Geschikte verdunner voor Grilith-houtkit. 
Verkrijgbaar in 500 ml.

GRILITH-VERDUNNER

VE 1 stuk
500 ml 8004712
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Voor kleine reparatiewerkzaamheden aan gelakte meubeloppervlak-
ken en interieurs, bijvoorbeeld voor het repareren van gebruikssporen 
of voor het lakken van montagegerelateerde nabewerkingen aan 
meubilair of interieurs uit hout. Verkrijgbaar in 400 ml,
glanzend G70 of zijdemat G30.

• Zeer snelle droging
• Zeer goede stroming
• Consistente spray 

NITRO SPRAYLAK

VE 1 stuk
glanzend 400 ml 9632037
zijdemat 400 ml 9632137

VE
Afstripschraper (1 st.) 951000030011 

Vervangingsmesjes (3st.) 951000030117 

Afstripschraper met verwisselbaar mes voor het 
verwijderen van oude lakken. Perfect in combinatie 
met ADLER afbijtmiddelen.

• Aluminium uitvoering
• Vervangend mes van 65 mm 

AFSTRIPSCHRAPER

Bevat veel belangrijke materialen om kleine beschadigingen op oppervlakken te 
repareren. Met deze koffer hebt u onderweg alle belangrijke gebruiksvoorwerpen 
en gereedschappen snel bij de hand, altijd netjes gerangschikt en beschermd. 
Alle componenten kunnen ook afzonderlijk worden besteld. Inhoud: 20 Grilith 
houtwasstaafjes, 10 Grilith harde wasstaafjes, 2 Grilith aflakstiften (wit), Grilith 
Flexpen (10 kleuren, 2 lege hulzen), Grilith spraylak (zijdemat, mat en dof mat), 
harde wassmelter, harde wasschaaf, staalwol, 1 zakje polijstdoekjes, finishpapier 
Ko 360 A4, Fijn penseel, afstripschraper, Preval sproeier, drijfgasdoos, 
Speciale polish met viltdoekje.

ADLER MEUBELONDERHOUDSKOFFER

Koffer compleet
Art. nr. 9644017

Zeer effectieve afbijtspray met gelstructuur voor 
het verwijderen van oude en verschillende laklagen 
op ondergronden zoals hout, metaal en metselwerk.

• Voor het verwijderen van oude laklagen
• Eenvoudige en snelle toepassing 

AFBIJTSPRAY

VE 1 stuk
400 ml 9512637



Combipakket bestaande uit parketreiniger en -verzorging voor het 
verwijderen van vuil en hardnekkige vlekken van hout-, laminaat- 
en kurkvloeren en PVC-vloerbedekkingen. De parketverzorging
creëert een resistente beschermfolie op de ondergrond.
Verkrijgbaar als set of afzonderlijk. 

 Inhoud* 
 • ADLER Clean-Parketreiniger 1 l
 • ADLER Clean-Parketverzorging 1 l
 • 1 reinigingsdoekje

CLEAN-PARKETVERZORGINGSSET

VE 1 stuk
Set 4219617
parketverzorging 4219911
parketreiniger 4219811

Geschikt voor het reinigen van gelakte oppervlakken en
andere afwasbare oppervlakken in huis. Clean meubelreiniger
bevat reinigingsmiddelen die stof, vuil en vingerafdrukken
verwijderen. Het product kan regelmatig worden gebruikt.
Set bestaande uit 500 ml meubelreiniger
inclusief sproeierkop en reinigingsdoekje.
Verkrijgbaar als set of afzonderlijk.

CLEAN MEUBELREINIGERSET

VE 1 stuk
Set 500 ml 9649017 
afzonderlijk 500 ml 9649012 

Verwijdert in alle zachtheid stof en onzuiverheden, zonder de
houtporiën te verstoppen, heeft een waterafstotende werking en
beschermt de meubeloppervlakken tegen verontreinigingen. De
glans- of matgraad van het meubeloppervlak blijft behouden.
Set bestaande uit 250 ml meubelverzorging 
Plus inclusief sproeierkop en 
reinigingsdoekje. Verkrijgbaar als
set of afzonderlijk.

CLEAN-MEUBELVERZORGING PLUS SET

VE 1 stuk
Set 250 ml 722200021017 
afzonderlijk 250 ml 722200021014 

* De onderdelen kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

REPARATIE | VERZORGING
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Systeemonderhoud voor gecoate ramen en deuren van hout, aluminium en PVC 
en voor tuinmeubelen. Het is water-, olie- en vuilafstotend. Microfijne scheuren 
en poriën in de verffilm sluiten en verlengen de duurzaamheid. Niet geschikt voor 
hoogglansoppervlakken.

 Inhoud*
 • ADLER Top-Cleaner 250 ml
 • ADLER Top-Care 250 ml
 • 2 sproeikoppen
 • 1 reinigingsdoekje geel (Top-Cleaner)
 • 1 verzorgingsdoekje blauw (Top-Care)

WINDOOR CARE-SET

VE 1 stuk
Set 722900030017

Onderhouds- en onderhoudsproduct voor alle beweegbare 
beslagdelen van raam- en deurkozijnen.
Inhoud: 20 ml

OLIE VOOR BESLAGDELEN

VE 1 stuk
Art. nr. 721800030020

Verwijdert de fijnste krassen op hoogglansoppervlakken, reinigt en maakt
de oppervlakken ongevoelig voor krassen. De leveringsomvang bevat een
speciaal polijstdoekje. Verkrijgbaar in 100 ml.
• Voor gebruik op hoogglansoppervlakken
• Beschermt tegen krassen
• Verwijdert de fijnste krassen

SPEZIAL-POLISH 181

VE 1 stuk
100 ml 9649501



REPARATIE | VERZORGING

De hoogwaardige Legno-houtvloerzeep wordt gebruikt voor de regelmatige rei-
niging. en verzorging van geoliede, met was behandelde en uitgeloogde hout- en 
parketvloeren, en geoliede kurk- en laminaatvloeren binnenshuis.

•  Reinigt, onderhoudt en veredelt hout- en 
 parketvloeren duurzaam
•  Universeel toepasbaar – ook voor andere 
 geoliede oppervlakken, zoals lambriseringen
• Elegant mat effect

LEGNO-HOUTVLOERZEEP

• Hoogwaardig reinigingsmiddel voor geoliede houtoppervlakken
• Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil en vet
• Milde geur

LEGNO-REINIGER

VE 1 stuk
250 ml 8002514 

1 l 8002511

Zacht doekje voor het nat reinigen van hout-, 
laminaat- en kurkvloeren en PVC-vloerbedekkingen. 

REINIGINGSDOEKJE VOOR PARKET

VE 1 stuk
Art. nr. 9621101

Universele microvezeldoekje voor het reinigen, verzorgen 
en polijsten van houten oppervlakken zoals meubels, trappen, 
vloeren, kozijnen of voordeuren. 

• Voor het reinigen, onderhouden en polijsten 
 van houten oppervlakken
• Zacht en niet-vezelig

MICROVEZELDOEKJE BLAUW

VE 1 verpakking van 25 stuks
Art. nr. 969000030017

VE 1 stuk
1 l 703100021011 

2,5 l 703100021002



4343

Deze universeel toepasbare verzorgingsolie is 
ontwikkeld voor het in alle zachtheid onderhouden 
en opfrissen van geoliede meubelen in woningen 
en interieurs, zoals houten bekledingen en houten 
plafonds. Licht vervuilde oppervlakken kunnen in 
enkele seconden gereinigd en weer worden 
opgefrist met ADLER Legno-verzorgingsolie.

LEGNO-VERZORGINGSOLIE

VE 1 stuk
250 ml 5088214

Hoogwaardige set voor het regelmatig reinigen en verzorgen van geoliede houten 
oppervlakken zoals meubels, hout- en parketvloeren en interieurs. Gebruik de 
Legno-reiniger om vuile en vette oppervlakken te reinigen. De Legno-verzorgingsolie 
verzorgt en beschermt het hout en laat het weer glanzen.

Inhoud
• Legno-reiniger 125 ml
• Legno-verzorgingsolie 125 ml
• Schuurvlies
• Reinigingsdoekje
• Onderhoudsinstructies

LEGNO-VERZORGINGSSET

VE 1 stuk
Set 702900021001
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Meer dan 80 jaar geleden heeft Johann Berghofer 
de basis gelegd voor ADLER met het ontwikkelen van eigen lakken. 

Sindsdien is er heel veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: 
Onze passie voor verf, die ons elke dag weer aanzet, om aan 

de perfecte oppervlaktecoating te werken.  

 De verf zit in ons bloed - door onze aderen stroomt verf.


