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PU schuim

Acrylkit

Lijmen

Zelfklevende tape

Ruitafdichting

Kitpistool

Montagemortel

Reiniging en onderhoud

Smeren en oliën

Markeren en beschermen

H1 goedgekeurde producten

Chemische onderhoudsartikelen

Chemische accessoires
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Voordelen:
- Past op alle gangbare pistolen
- Ook bruikbaar als spuitbus vanwege bijgeleverde spuitkop
- Verwijdert vloeibaar PU-residu snel en betrouwbaar
- Ook geschikt voor lak- en hechtmiddelresidu, vet, olie en was

Toepassingsgebieden:
De universele reiniger lost vers polyurethaanschuim op en reinigt de binnenkant 
van het schuimpistool grondig.

Opmerking:
Schroef de bus met PU-reiniger en de zwarte adapter zorgvuldig op de pistool-
koppeling tot deze stopt. De bus niet kantelen of te strak vastdraaien. Activeer 
de trekker voorzichtig om eventueel resterend schuim uit het binnenste van de 
pistoolbehuizing te verwijderen. Zodra de PU-reiniger uit de opening van de 
verlengbuis komt, laat u de trekker los. Circa 1 tot 2 minuten laten inwerken in 
het binnenste van het pistool. Afvoeren in een container door het mondstuk te 
openen (door de trekker te activeren) totdat er heldere PU-reiniger zichtbaar 
wordt. Dit proces zo nodig 2 tot 3 maal herhalen.

Uitgehard 1C-pistoolschuim kan niet met universele reiniger worden verwijderd, 
zelfs niet als deze geruime tijd kan inwerken. Hard geworden pistoolschuim niet 
uit de pistoolbehuizing verwijderen met scherpe voorwerpen. 
Let op: Universele reiniger kan in oppervlakken inbijten of deze verkleuren. Test 
het product daarom van tevoren altijd op een onopvallende plek.
Neem de gebruiksaanwijzing van het schuimpistool in acht. Houdt u aan de 
veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het veiligheidsblad. 
Reinig schuimpistolen na elk gebruik. Reinig het pistool nooit met water

Productomschrijving:
Polyurethaanreiniger voor schuimpistool (na gebruik)

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur Grootverpakking VPE 
0898 225 2 RECA S 25 pistolenreiniger 500 ml Kleurloos 12 1

S 25 pistolenreiniger

Voordelen:
• NIEUW: Nu uitgerust met een combiklep en kan worden verwerkt met de 

hand (met een adapterbuis bevestigd) of met pistool
• Hecht zeer goed aan beton, pleisterkalk, metselwerk, hout en vele kunst-

stoffen
• Grote kleefkracht
• Bestand tegen verdund zwavelzuur, salpeterzuur, natronloog, chloorbleek-

middel, gestabiliseerd met natronloog
• Onoplosbaar en watervast
• Zeer bestand tegen veroudering en rot
• Vrij van formaldehyde/PCB en PCP

Toepassingsgebieden:
Voor het bevestigen van mantelbuizen van putten en betonnen pijpelementen 
met bossing of messing-en-groefverbindingen. Voor het koppelen van aarde-
werken en keramieken pijpen.

Opmerking:

Productomschrijving:
S24-schuim is een kant-en-klare, zelfexpanderende, harde, 1K polyurethaanlijm 
die speciaal ontwikkeld is voor afdichting van schacht- en put/kanaalringen.

S 24 schuimafdichtmiddel

Vervolg volgende pagina
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Niet geschikt voor toepassingen onder water en voor het opvullen van grote, 
gesloten holtes die niet worden blootgesteld aan luchtvochtigheid. Schuim 
kleeft niet aan materialen zoals polyethyleen, silicone, teflon, vet en dergelijke. 
Uitgehard purschuim is niet UV-bestendig en moet worden beschermd tegen 
blootstelling aan UV door overschilderen of afdichten met afdichtmiddel (sili-
conen, acryl, MS-polymeer). Niet geschikt voor drinkwaterputten!
Verticale naden en holtes moeten van onder af worden opgevuld met schuim en 
mogen niet te vol worden gespoten. De algemene gebruiksvoorwaarden voor 
PU-schuim zijn van toepassing.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur Grootverpakking VPE 
0898 224 RECA S 24 schuimafdichtmiddel 750 ml Champagnekleurig 12 1

Voordelen:
• Hecht uitstekend aan vrijwel alle gangbare bouwmaterialen, zelfs op voch-

tige oppervlakken.
• Vult holtes tot in de kleinste hoekjes en gaatjes.
• Ideaal isolatiemateriaal, sterk geluid- en warmtewerend, wind- en lucht-

dicht.
• Zeer sterk; watervast, rotbestendig, onoplosbaar.

Toepassingsgebieden:
Isolerende vuller voor verbindingsnaden bij raamkozijnen en rolluiken en voor 
het opvullen van openingen in muren en andere holtes.

Opmerking:
De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en schei-
dingsmiddel. Bus krachtig schudden voor gebruik (30 maal). Direct voor het 
aanbrengen van het schuim het oppervlak goed bevochtigen. 1K purschuim 
heeft voldoende vocht nodig om gelijkmatig uit te kunnen harden. De adapter 
zo ver mogelijk inschroeven. Houd bij het aanbrengen van het schuim de bus 
met het ventiel omlaag. Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met univer-
sele PU-reiniger. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het 
veiligheidsblad.
Poreuze ondergronden en oppervlakken met gips voor gebruik coaten met 
primer
Niet geschikt voor PE, PP, siliconen, PTFE
Niet UV-bestendig
Niet gebruiken in niet-geventileerde holtes
Naden en holtes niet te vol spuiten: het schuim zet uit tot 2 of 3 maal de oor-
spronkelijke omvang

Productomschrijving:
Vochtuithardend 1K purschuim voor verwerking met een adapter.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur Grootverpakking VPE 
0898 227 2 RECA S 27 montageschuim 500 ml Champagnekleurig 12 1

S 27 1C PU montageschuim
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Voordelen:
• Hardt zeer snel uit, ongeacht de omgevingsvochtigheid.
• Hecht aan alle gangbare constructie-oppervlakken, behalve PE, siliconen, 

scheidingsmiddel, enz.
• Uitstekende geluiddempende en isolerende eigenschappen.
• Geen bevochtiging vereist
• Geen druk vereist
• Geen krimp

Toepassingsgebieden:
Voor het installeren van alle soorten deurkozijnen en vensterbanken. Voor het 
opvullen van openingen en holtes in wanden.

Opmerking:
De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en 
scheidingsmiddel. De ideale verwerkingstemperatuur is +20°C. Adapter 
opschroeven. Draai de bodemschijf ten minste 5 maal rechtsom totdat de 
weerstand verdwijnt. Houd de bus met het ventiel omlaag. Bus voor gebruik 
minstens 30 maal krachtig schudden. Drijf het schuim eruit door de hendel 
in te drukken. Het schuim moet een volledig egale kleur hebben. Zo nodig 
nogmaals schudden. Belangrijk: De bus moet binnen 2 – 3 min na activering 
worden gebruikt! (De bus kan anders oververhit raken en barsten.) De bus niet 
activeren bij temperaturen boven de 25°C. Bij het plaatsen van deurkozijnen de 
kozijnen stutten totdat het schuim is uitgehard. Verwijder verse schuimspatten 
onmiddellijk met universele PU-reiniger. Uitgehard schuim kan alleen mecha-
nisch worden verwijderd.
Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het 
veiligheidsblad.
Niet UV-bestendig!

Productomschrijving:
2K-purschuim voor kozijnen met versnelde reactie en grote belastbaarheid

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur Grootverpakking VPE 
0898 228 2 RECA S 28 kozijnschuim 400 ml Groen 12 1

S 28 2K-kozijnschuim

Voordelen:
• Sterk verbeterd rendement
• Versnelde uitharding
• Zeer hoge kleefkracht
• Goede thermische en akoestische isolatie
• Geluidsbescherming getest door ift

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor het vullen van naden bij raamkozijnen en rolluikcassettes en voor 
het isoleren van holtes.

Opmerking:
De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en schei-

Productomschrijving:
Vochtuithardend 1K-purschuim speciaal ontwikkeld voor gebruik met schuim-
pistolen

S 29 1C pistoolschuim

Vervolg volgende pagina



9

WWW.STEENKIST.NL

9.4

dingsmiddel. Oppervlakken bevochtigen met water (besproeien). De ideale ver-
werkingstemperatuur is +20°C. Neem de gebruiksaanwijzing van het kitpistool 
in acht. De bus voor gebruik minstens 30 maal schudden voordat u deze op het 
schuimpistool schroeft en na onderbrekingen in de werkzaamheden. Niet kan-
telen of te strak vastdraaien wanneer u de bus op het schuimpistool schroeft. 
Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met universele PU-reiniger. Uitge-
hard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Niet geschikt voor PE, PP, silicone, PTFE
Niet UV-bestendig
Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het 
veiligheidsblad.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur VPE 
0898 229 2 RECA S 29 pistoolschuim 500 ml Grijs 12

Voordelen:
Door derden vastgestelde elasticiteit van meer dan 30%; snel snijdbaar; goede 
maatvastheid; bestand tegen rot, hitte en water.
Bij gebruik als isolatieschuim voor geluidwerende ramen kan een totale 
gemeten geluidsisolatiewaarde tot 60 dB worden bereikt.

Toepassingsgebieden:
Voor RAL-compatibele vulling, geluiddemping en isolatie van raamverbindings-
naden en het opvullen van deurkozijnverbindingsnaden. Het schuim kan het 
werken van structuren beter opvangen dankzij de grote elasticiteit van meer 
dan 30%. Hecht uitstekend aan beton, metselwerk, steen, pleisterkalk, hout, 
vezelbeton, metaal en vele kunststoffen (polystyreen, PUR hardschuim, poly-
ester, hard PVC).

Opmerking:
De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en schei-
dingsmiddel. Oppervlakken bevochtigen met water (besproeien). De ideale ver-
werkingstemperatuur is +20°C. Neem de gebruiksaanwijzing van het kitpistool 
in acht. De bus voor gebruik minstens 30 maal schudden voordat u deze op het 
schuimpistool schroeft en na onderbrekingen in de werkzaamheden. Bevoch-
tigen tussen het aanbrengen. Niet kantelen of te strak vastdraaien wanneer u 
de bus op het schuimpistool schroeft.
Verse schuimspatten onmiddellijk verwijderen met RECA S 25 universele 
PU-reiniger (artikelnr. 0898 225 2). Uitgehard schuim kan alleen mechanisch 
worden verwijderd.

Productomschrijving:
RECA PURFLEX is een nieuw ontwikkeld, hoogelastisch, door derden (MPA Bau 
Hannover) getest 1K pistoolschuim voor RAL-compatibele vulling.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur Grootverpakking VPE 
0800 898 500 RECA Purflex kozijnschuim 500 ml Champagnekleurig 12 1

PURFLEX elastisch PU-pistoolschuim
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Voordelen:
• Snelhardend
• Kleeft niet meer na slechts 1 – 2 minuten
• Snijdbaar na slechts 5 minuten
• Uiteindelijke expansie kan na slechts 20 minuten worden bereikt!
• (Traditioneel drijfgasschuim heeft minstens 120 min nodig)
• Voor sneller, gemakkelijker en veiliger werken
• Voldoet aan DIN 4102, B 2
• Geen druk vereist
• UV-bestendig
• Bestand tegen rot, hitte, water en vele chemicaliën

Toepassingsgebieden:
Ideaal bij het monteren van deurkozijnen

Opmerking:
Montagestrips in V-vorm vouwen en aanbrengen op alle installatiepunten met 
de punt naar boven. De twee bovenste stukjes van de mengbuishouder op de 
koker afknippen en de mengbuis bevestigen. De koker in het pistool plaatsen 
en enkele malen in de handgreep knijpen totdat de mengbuis is gevuld. Gebruik 
een verlengslang voor diepe of nauwe voegen. Zodra het schuim is uitgehard de 
uitstekende montagestrips en stukken schuim wegsnijden.
Bij het installeren van deurkozijnen spreiders gebruiken.

Productomschrijving:
Tweecomponenten PU-schuim zonder drijfgas

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur VPE 
0898 228 1 RECA kozijnschuim, drijfgasvrij 210 ml Champagnekleurig 16

2K-kozijnschuim, drijfgasvrij

Voordelen:
• In het algemeen geldt dat S17 zelfs zonder gebruik van een primer goed 

hecht, en in de bouw uitstekende resultaten geeft op diverse onder-
gronden, bijvoorbeeld glas, beglaasde oppervlakken, email, porselein, 
epoxy, polyester, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout

• Voorkomt schimmel
• UV- en weersbestendig

Toepassingsgebieden:
Voor keukens, badkamers en douches.
Aansluitvoegen voor wasbakken, ligbaden en douchebakken.

Opmerking:
Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen. Risico 
van corrosie bij gebruik op onbewerkt ijzer en non-ferrometalen. Niet geschikt 
voor persluchtpistolen.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid na uitharding: -30°C tot 150°C

Productomschrijving:
1K schimmelwerend afdichtmiddel op azijnbasis

Art.nr. Typeomschrijving Kleur EN-Norm Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 311 9 RECA S 17 siliconenkit 

acetaat
BetonGrijs 15651-3, 15651-2, 15651-1 310 ml 25 1

S 17 siliconenacetaat

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur EN-Norm Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 311 4 RECA S 17 siliconenkit 

acetaat
Transparant 15651-3, 15651-2, 15651-1 310 ml 25 1

0898 311 5 RECA S 17 siliconenkit 
acetaat

Wit 15651-3, 15651-2, 15651-1 310 ml 25 1

0898 311 7 RECA S 17 siliconenkit 
acetaat

Zwart 15651-3, 15651-2, 15651-1 310 ml 25 1

Voordelen:
Bestand tegen temperaturen tot +250 °C, kortstondig tot +300 °C
Bestand tegen veroudering en UV

Toepassingsgebieden:
Voor alle afdichtingen die bestand moeten zijn tegen thermische belasting, 
zoals in ovens, verwarmingsinstallaties, klimaatinstallaties, wasmachines en 
drogers

Opmerking:
Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen. Niet 
geschikt voor persluchtpistolen.

Productomschrijving:
Hittebestendige 1K siliconenkit, zuur verhardend

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 313 RECA S 300 hittebestendige silico-

nenkit
Rood 310 ml 25 1

S 300 siliconenacetaat

Voordelen:
• Praktische reukloos
• Niet-corrosief
• Hoge temperatuurbestendigheid
• Zeer goede chemische bestendigheid
• Goed bewerkbaar dankzij drijfgas

Toepassingsgebieden:
arecal RTV siliconenkit wordt doorgaans gebruikt als kleefstof en afdichtmiddel 
op locaties waar warme en koude oppervlakken moeten worden gehecht of 
afgedicht of waar onderdelen moeten worden beschermd tegen invloeden van 
buitenaf (trillingen, stoten, water, chemicaliën).
Typische toepassingen: 
Verlijmen en afdichten bij de productie van huishoudelijke apparaten (bijv. 
ovens, keramische kookplaten), afdichten van elektronische componenten (bijv. 
oplaadbare accupacks), afdichten van motoronderdelen (bijv. inlaatsystemen, 
oliepompen, carters, nokkenaslagerdeksels, versnellingsbakdeksels, distribu-
tiedeksels).

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/

Productomschrijving:
Neutraal uithardende 1-component RTV-siliconenkit

arecal RTV siliconen
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datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Dichtheid Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Max. kort-
stondig 

tempera-
tuurinzet-

bereik

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Rek bij 
breuk

Di-elektri-
sche cons-

tante

Voor-
waarde 

di-elektri-
sche cons-

tante

VPE 

0893 700 001 arecal RTV 
siliconen

200 ml Zwart 1,25 g/cm³ -60 tot 260 
°C

300 °C 60000-
80000 

mPas / bij 
25 °C

550 % 2,8 1 MHz, 
ASTM 
D-150

1

Voordelen:
• MEKO-vrij
• met EC 1PLUS-classificatie = zeer lage emissies
• Minder opvallende oximegeur
• Neutrale uitharding, zuur- en alkali-vrij en daarom geschikt voor alkalische 

en metalen ondergronden (minimale corrosie van metaal)
• Bestand tegen verwering en UV, kleurvast
• Bevat werkzame stoffen met schimmel- en bacteriedodend effect voor 

langdurige bescherming tegen schimmel en algen
• Hecht zonder primer op veel ondergronden zoals keramische tegels, email, 

roestvast staal, aluminium, koper, blik, glas en geschilderd/gevernist hout

Toepassingsgebieden:
Voor het flexibel afdichten van glas- en aluminiumconstructies
Voor het flexibel afdichten van glas- en aluminiumconstructies

Opmerking:
Niet geschikt voor sommige toepassingen, waaronder zwembaden, 
afdichtingen onder water en het afdichten van aquaria

Toepassingsgebied:
Voor het flexibel afdichten van uitzet- en verbindingsvoegen in de bouw, sani-
taire toepassingen en glas- en kozijnmontage

Productomschrijving:
Neutraal bindend siliconenkit met lage emissie, MEKO-vrij

Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur EN-Norm Inhoud Max. bewaar-
temperatuur

Min. bewaar-
temperatuur

Min./max. 
bewaartem-

peratuur

Min./max. 
temperatu-
urbesten-

digheid van 
uitgeharde 
materialen

VPE 

0898 314 7 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

Antraciet 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

0898 314 5 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

BetonGrijs 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

0898 314 4 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

Bruin 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

0898 314 1 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

Transparant 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

0898 314 2 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

Wit 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur EN-Norm Inhoud Max. bewaar-
temperatuur

Min. bewaar-
temperatuur

Min./max. 
bewaartem-

peratuur

Min./max. 
temperatu-
urbesten-

digheid van 
uitgeharde 
materialen

VPE 

0898 314 6 RECA S 18 sili-
conenkit, neut-
raal, MEKO-vrij

Zwart 15651-3, 
15651-2, 
15651-1

310 ml +30 °C +5 °C +5 tot +30 °C -40 tot +180 °C 25

Voordelen:
Overschilderbaar
Bepleisterbaar

Toepassingsgebieden:
Voor afdichtnaden en verbindingsnaden met lage druk- en uitzetspanning in 
buitenruimtes; verbindingsnaden met beperkte beweging in binnenruimtes en 
droogbouwnaden

Opmerking:
Niet gebruiken voor uitzetnaden!

Productomschrijving:
Voor afdichtnaden in binnenruimtes met kleine bewegingsopname

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Kleur Inhoud VPE 
0898 112 RECA S 10 acryl 15651-1 Grijs 310 ml 25
0898 110 RECA S 10 acryl 15651-1 Wit 310 ml 25

S 10 acrylkit

Voordelen:
Overschilderbaar
Bepleisterbaar

Toepassingsgebieden:
Met name geschikt voor het bijwerken van scheuren in gepleisterde oppervl-
akken. Geeft een korrelig oppervlak (vergelijkbaar met pleisterwerk).

Opmerking:
Bij gebruik beschermen tegen regen, vuil en sterke mechanische spanning 
totdat het oppervlak is uitgehard; naad zo nodig afdekken.
Niet geschikt voor het voegen van uitzetnaden, gebruik onder water of contact 
met o.a. bitumen. Vorstvrij bewaren!

Productomschrijving:
1K afdichtmiddel met gestructureerd, ruw oppervlak.

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 011 RECA S 11 structuuracryl 15651-1 310 ml 20 1

S 11 structuuracrylkit
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Voordelen:
• Bestand tegen slagregen, neutrale geur, vrij van oplosmiddelen, isocya-

naten en siliconen

Toepassingsgebieden:
Voor het afdichten van verbindingen en naden met gemiddelde uitzetbelasting 
en zonder constante blootstelling aan vocht; bijv. tussen beton, metselwerk, 
stucwerk, vezelcement, gipsplaat, hout of harde PVC.

Opmerking:
S 20 PREMIUM ACRYL is niet bestemd voor gebruik in sanitaire ruimtes, op 
marmer/natuursteen, in de civiele techniek, op bitumineuze ondergronden of 
ondergronden op teerbasis, oppervlakken die weekmakers loslaten of voor 
naden die permanent worden blootgesteld aan vocht (bijv. betonvlakken die de 
grond raken).

Productomschrijving:
1K acrylkit, bestand tegen slagregen, voor binnen- en buitenruimtes met een 
maximale bewegingsopname van 20%.

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Inhoud VPE 
0898 120 RECA S 20 Premiumacryl 15651-1 310 ml 25

S 20 Premiumacryl acrylkit

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Arecal secondelijm universeel

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur Chemische 
basis

Dichtheid Min./max. 
temperatu-

urinzetbereik

Vlampunt Minimale 
eindsterkte

Min./max. 
viscositeit/

voorwaarden

VPE 

0893 100 001 arecal univer-
sele seconden-

lijm 20 g

Kleurloos Cyanoacrylaat-
esterzuur

1,06 g/cm³ -30 tot +80 °C 87 °C 24 h 70-120 mPas / 
bij 25 °C

1

0893 100 002 arecal univer-
sele seconden-

lijm. SMART 
PEN 30 g

Kleurloos Cyanoacrylaat-
esterzuur

1,06 g/cm³ -30 tot +80 °C 87 °C 24 h 70-120 mPas / 
bij 25 °C

1

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur Dichtheid Min./max. tem-
peratuurinzet-

bereik

Vlampunt Minimale 
eindsterkte

Min./max. vis-
cositeit/voor-

waarden

VPE 

0893 100 003 arecal elasto-
meersecondenlijm 

20 g

Kleurloos 1,06 g/cm³ -30 tot +80 °C 87 °C 24 h 20-40 mPas / bij 
25 °C

1

Arecal secondelijm elastomeer

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Arecal secondelijm taai flexibel zwart
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Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur Chemische 
basis

Dichtheid Min./max. tem-
peratuurinzet-

bereik

Vlampunt Minimale 
eindsterkte

VPE 

0893 100 004 arecal secon-
denlijm, sterk en 
flexibel, zwart, 

20 g

Zwart Cyanoacrylaat-
esterzuur

1,06 g/cm³ -55 tot +120 °C 87 °C 24 h 1

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur Chemische 
basis

Dichtheid Min./max. 
temperatu-

urinzetbereik

Vlampunt Minimale 
eindsterkte

Min./max. 
viscositeit/

voorwaarden

VPE 

0893 100 005 arecal secon-
denlijm, spe-
ciaal, flexibel

Kleurloos Cyanoacrylaat-
esterzuur

1,04 g/cm³ -55 tot +105 °C 87 °C 24 h 320-420 mPas 
/ bij 25 °C

1

Arecal secondelijm speciaal flexibel

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Chemische basis Dichtheid Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Vlampunt VPE 

0893 100 006 arecal secondenlijm 
gel, 20 g

Geelachtig Ethylcyanoarcrylaat 1,17 g/cm³ -55 tot +80 °C 80 °C 1

Arecal secondelijm gel
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Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Chemische basis Dichtheid Maximale fixatietijd VPE 
0893 100 007 arecal activator voor 

arecal secondenlijm, 
150 ml

Kleurloos Alifatisch oplosmiddel 0,7 g/cm³ 2 s 1

Aktivator flacon 150ml tbv Secondelijm

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Chemische basis Dichtheid Vlampunt Maximale visco-
siteit

VPE 

0893 100 008 arecal hechtprimer 
voor arecal secon-

denlijm, 50 ml

Kleurloos Alifatisch oplos-
middel

0,68 g/cm³ -10 °C 20 mPas 1

Primer flacon 50gr - tbv Secondelijm



9

WWW.STEENKIST.NL

9.13

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: https://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dichtheid Minimaal vlampunt Maximale viscositeit VPE 
0893 100 009 arecal lijmverwijderaar 

20 g
Kleurloos 1 g/cm³ 90 °C 10 mPas 1

Vlekkenverwijderaar flacon 20gr tbv Secondelijm

Toepassingsgebieden:
Multi Glue zorgt voor betrouwbare verlijming van polystyreen, schuimrubber, 
vilt, papier, karton, hout, metaal en vele kunststoffen, tussen hetzelfde mate-
riaal en tussen het ene materiaal op het andere. Het product bereikt na circa 24 
uur zijn optimale kleefkracht.
Verwerkingstijd ligt tussen 5 en 15 minuten.

Opmerking:
Lijmspray goed schudden voor gebruik. De te verlijmen oppervlakken moeten 
vet- en stofvrij zijn. Verhoog de hoeveelheid op te brengen kleefstof voor 
absorberende ondergronden. Optimale sprayafstand is circa 20–25 cm. Voor 
gebruik als contactlijm beide delen inspuiten; circa 5 tot 10 minuten laten 
drogen; delen vervolgens precies op elkaar drukken. De plaatsing kan achteraf 
niet meer worden gecorrigeerd.

Test vooraf of de lijm geschikt is voor de diverse oppervlakken.

Productomschrijving:
Contactlijm voor het lijmen van lichte materialen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0894 042 500 arecal Multi Glue, lijmspray 500 ml 15 1

arecal Multi Glue lijmspray
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Voordelen:
• Oplosmiddelvrij dus geschikt voor gebruik met polystyreen

Toepassingsgebieden:
Voor het verlijmen van houten onderdorpels, lijsten, panelen en profielen.

Opmerking:
Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen.

Productomschrijving:
1K montagekit op emulsiebasis

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 419 RECA S 19 montagekit Wit 310 ml 25 1

S 19 montagekit

Voordelen:
• Universele kleefstof en afdichtmiddel
• Vrij van isocyanaat, oplosmiddelen en siliconen
• Krimp- en bellenvrij
•  Perfecte hechting op de meeste oppervlakken zonder primer 
• Neutrale uitharding, bijna geurloos 
• Niet-corrosief in combinatie met metalen 
• Hoge mechanische belastbaarheid, eindsterkte en hoge E-module 
• Absorbeert akoestische en mechanische trillingen

Opmerking:
• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen
• Niet geschikt voor natuursteen en spiegels 
• Niet geschikt voor gebruik in combinatie met chloriden (baden, zwembaden)

Productomschrijving:
Hoogwaardige 1C kleefstof en afdichtmiddel op basis van hybride technologie

Art.nr. Typeomschrijving Kleur EN-Norm Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 511 4 RECA S 78 kleeft & dicht Glashelder 15651-1 290 ml 12 1
0898 511 2 RECA S 78 kleeft & dicht Grijs 15651-3, 15651-1 290 ml 12 1
0898 511 1 RECA S 78 kleeft & dicht Wit 15651-3, 15651-1 290 ml 12 1
0898 511 3 RECA S 78 kleeft & dicht Zwart 15651-3, 15651-1 290 ml 12 1
0898 512 4 RECA S 78 kleeft & dicht, 

drukgasverpakking
Glashelder 15651-1 200 ml 12 1

S 78 kleeft en dicht
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Voordelen:
Sterke aanvangshechting
Geschikt voor het verlijmen van natuursteen

Toepassingsgebieden:
Verlijmt in de regel ook zware materialen recht uit de koker zonder speciale 
maatregelen. 

Opmerking:
Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen.

Toepassingsgebied:
Uitstekende hechteigenschappen op veel bouwmaterialen, zoals glas, gegla-
zuurde oppervlakken, email, epoxy, polyester, polystyreen, hard PVC, roestvrij 
staal, enz.

Productomschrijving:
Hoogwaardige, zeer sterke 1K lijmkit op basis van MS polymeer

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 480 RECA S 80 fix it Wit 290 ml 12 1
0898 480 1 reca S 80 Fix it Zwart 290 ml 12 1

S 80 fix it

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Veiligheidsbladen beschikbaar op http://www.recanorm.de/de/dienstleis-
tungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0891 751 Reservemondstukken (V-vormig) voor S 80 Fixit 25 25

Reservemondstuk voor S 80
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Voordelen:
- Schuurbaar en overschilderbaar
- Geschikt voor het verlijmen van natuursteen
- Sterke aanvangshechting
- Zeer snelle uitharding

Toepassingsgebieden:
Traptreden, balustrades, vensterbanken, plinten, isolatieplaten, algemene repa-
ratie- en lijmtoepassingen

Opmerking:
Voeg de montagedelen samen tijdens de vorming van het vlies (max. 2 minuten 
na bevochtiging) en druk ze zo nodig op elkaar totdat de functionele sterkte is 
verkregen. Tijdens het uitharden zwelt het product licht op. Bij het verlijmen 
van niet-absorberende materialen de aangebrachte kit benevelen met water.
Zonlicht verkleurt de kleefstof maar heeft geen invloed op de hechtkracht.

Productomschrijving:
1K vullende polyurethaan montagekit met korte reactietijd en visco-elastische 
eigenschappen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 421 RECA S 21 PU-montagekit 310 ml 12 1

S 21 PU-montagekit

Voordelen:
• Hoge aanvangshechting, ook bij lage temperaturen
• Zuinig dankzij de nauwkeurige dosering
• Tevens geschikt voor verticaal verlijmen
• Verwerkbaar met een spuitbustemperatuur van +5°C en hoger of een 

omgevingstemperatuur van -5°C en hoger
• Warmtegeleidingsvermogen van 0,035 W/(m∙K). Ideaal voor het opvullen 

van naden in isolatiepanelen
• Flexibel, niet-broos
• Ideaal voor egaliseren van oneffenheden
• Verminderde expansie na het uitharden, zodat isolatie-elementen en droog-

bouwpanelen snel en betrouwbaar kunnen worden uitgelijnd.
• Aanzienlijke gewichtsreductie/ruimtebesparing in vergelijking met conventi-

onele PU-daklijm, kleefmortel, enz.
• Droogt snel, werkzaamheden kunnen worden voortgezet na circa 1 uur
• Oplosmiddelvrij
• Bestand tegen vele oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën
• Bestand tegen veroudering, rot, schimmel en ontbinding maar niet UV-

bestendig
• Waterafstotend (niet watervast)
• Bouwmateriaal klasse B1 (vlambestendig) in overeenstemming met DIN 

4102 deel 1

Toepassingsgebieden:
- Efficiënte, schone, zuinige en duurzame verlijming van warmte-isolatieplaten.
- Geschikt voor het lijmen van isolatieplaten op polystyreen (EPS + XPS), poly-
urethaan (PUR/PIR) en fenoplast-hardschuim voor platte daken, buitenranden, 
gevels, isolatie-/drainage-elementen, kelderplafonds, binnenisolatie, enz.

Productomschrijving:
RECA S 30 Isofix isolatielijm is een kant-en-klare 1K zelfexpanderende polyuret-
haanlijm voor efficiënte, schone, zuinige en duurzame verlijming van warmte-
isolatieplaten en droogbouwplaten in de bouw.

S 30 1C isolatielijm
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- Verlijmen van gipsplaten/gips-vezelplaten in de droogbouw
- Verlijmen van niet-dragende binnenmuren zoals scheidingswanden, 
schermen, eetbars/werkbladen, stenen planken, enz. gemaakt van voorge-
vormde stenen (gasbeton, kalkzandsteen, enz.)
- Voor het opvullen van ruimtes tussen verschillende thermische isolatie-
elementen.

Opmerking:
Let op: De gelijmde naad mag gedurende de droogperiode van circa 2 uur niet 
worden belast/belopen! Alle open naden binnen de isolatie kunnen worden 
opgevuld met RECA S 30 Isofix isolatielijm. Snijd overtollige, volledig uitge-
harde lijm weg met een scherp mes. RECA S 30 Isofix isolatielijm is na uithar-
ding overschilderbaar of overpleisterbaar.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 230 RECA S 30 Isofix, isolatielijm 800 ml 12 1

Voordelen:
•  Geeft zeer sterke, permanent elastische naden met geringe krimp.
•  Nabewerking zoals schuren, boren of draadsnijden mogelijk na 

15–30 minuten.
• Gemakkelijk en schoon te hanteren, druipt niet, kneedbaar.
•  Extreem snelle, gecontroleerde uitharding (van binnen naar buiten), niet 

afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en laagdikte.
• Overschilderbaar na circa 60 minuten.
•  Bestand tegen verwering en veroudering.
• Oplosmiddelvrij.
• Bestand tegen water, olie, brandstof, oplosmiddel, zuren en basen.

Opmerking:
Verwerkingsinstructies:
Na het openen van de patroon de mengtuit op de gekozen patroon schroeven. 
Het is van groot belang dat beide openingen van de patroon open zijn. Knijp 
voor het aanbrengen een kleine hoeveelheid (circa 5 cm) uit en gooi die weg. 
De mengverhouding is dan gegarandeerd en het product is klaar voor gebruik.
Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toe-
passingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale 
omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, sys-
teemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Renovatie, verbouwing:
Opvullen van onjuiste boorgaten, op hun plaats lijmen van verankeringen, 
geschikt voor gebruik als vloeibare plug; rechtstreekse fixatie van schroeven, 

Toepassingsgebied:
Geschikte materialen:
Metalen
Aluminium (geanodiseerd en geslepen), messing, RVS, ijzer, koper, staal (elek-
trolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald) en 
verchroomde metalen onderdelen.

Kunststoffen:
ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PS (polystyreen), PUR, PVC.

Composieten en andere materialen:
GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, beton, basalt, graniet, hout, keramiek, 
natuursteen, marmer.

Productomschrijving:
Tweecomponentenlijm/vloeibare plug voor renovatie- en verbouwingswerk-
zaamheden, waaronder repareren, vullen en kleven

arecal 2-componentenlijm, polyurethaan

Vervolg volgende pagina
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ogen, haken, beugels, lampen, armaturen, brievenbussen, enz.
Reparatie van defecte scharnieren

Bouwinstallaties, matrijzen en machines:
Constructielijm voor diverse metalen werkstukken en composietwerkstukken

Kozijnbouw, glasverwerking:
Verlijming van raamkozijnen en hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:
Lijmverbindingen in de interieurbouw

Wind- en zonne-energie:
Reparatie van gaten en holtes (noodreparaties), vastlijmen van kabelbomen

Kunststoffenindustrie:
Lijmen van bevestigingen (clips), bevestigen van metalen onderdelen aan 
flexibele kunststof onderdelen, snel vulmiddel voor het repareren van gaten, 
scheuren en onregelmatigheden op PU-vormelementen

Automobielsector & transport:
Inlijmen van instrumentenpanelen, hechting van houten vloeren op stalen buis-
frames, effectieve reparaties van beschadigde kunststof onderdelen, verlijmen 
van GVK-onderdelen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0894 803 025 arecal 2-componentenlijm, PU 25 ml 3
0894 803 050 arecal 2-componentenlijm, PU 50 ml 3

Voordelen:

• Hoge trek-/afschuifsterkte.
• Zeer goed na te bewerken (schuren, boren, lakken, enz.).
• Uitstekend bestand tegen chemicaliën.
• Bestand tegen hoge temperaturen (-50°C tot +120°C).
• Druipt niet (thixotroop).
• Vult scheurtjes en openingen tot 4 mm
• UV-bestendig

Opmerking:
Verwerkingsinstructies:
Open de patroon en bevestig de statische menger. Knijp voor het aanbrengen 
een kleine hoeveelheid (circa 2-3 cm) uit en gooi die weg. Het product is dan 

Toepassingsgebied:
Geschikte materialen:
Metalen
Aluminium (geanodiseerd en geslepen), koper, RVS, ijzer, gietijzer, koper, staal 
(elektrolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald).

Kunststoffen:
ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PUR.

Composieten en andere materialen:
GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, glas, graniet, hout, keramiek, natuurs-
teen, marmer.

Productomschrijving:
Tweecomponenten constructielijm voor metaalverbindingen, het verbinden van 
moeilijk verlijmbare moderne kunststoffen en het verlijmen van verschillende 
materialen (bijv. metalen en kunststoffen) met zichzelf en met elkaar.

arecal 2-componentenlijm, methylmethacrylaat
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klaar voor gebruik en moet onmiddellijk worden aangebracht als een dunne 
laag of in rups- of druppelvorm.
Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toe-
passingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale 
omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, sys-
teemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Metaalverwerkende industrie:
Voor het verlijmen van plaatijzer, frames en verstevigingen, lijmen van steunen, 
metalen klossen,
stutten/reparatie van gaten en scheuren.

Bouwinstallaties, matrijzen en machines:
Structurele verlijming van diverse metalen en composietwerkstukken, verlijmen 
van buizen, vastlijmen van afdichtingsranden, lijsten en decoratieve randen

Klimaat- en energietechniek:
Ventilatiekanalen, kabelgoten

Kozijnbouw, glasverwerking:
Vensterramen, hoekramen, verlijming van hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:
Dek/rompverlijming, lijmen van interieuronderdelen

Wind- en zonne-energie:
Lijmen van stalen strips op wiekranden, vastlijmen van bliksemafleiders, vast-
lijmen van kabelgoten

Kunststoffenindustrie:
Lijmen van bevestigingen (clips), bevestigen van metalen onderdelen aan flexi-
bele kunststof onderdelen, vastlijmen van lijsten en decoratieve randen

Automotive, vrachtwagens en transport:
Verlijmen van sierlijsten en afdekkingen, GVK-onderdelen in voor- en achter-
delen, lijmen van GVK-onderdelen aan staal, aluminium onderdelen aan staal, 
koolstof onderdelen aan staal, koplampbeugels, kunststof afdekpanelen en 
behuizingen, vastlijmen van dakdelen en verstevigingen, bevestigen van ach-
terspoilers

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0894 703 025 arecal 2-componentenlijm, MMA 25 ml 3
0894 703 050 arecal 2-componentenlijm, MMA 50 ml 3

Toepassingsgebied:
Geschikte materialen:
Metalen
Aluminium (geanodiseerd en geslepen), koper, RVS, ijzer, gietijzer, koper, staal 
(elektrolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald).

Kunststoffen:
ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PUR.

Productomschrijving:
Epoxyharslijmen zijn snelhardende tweecomponentenlijmen met zeer uiteenlo-
pende toepassingsmogelijkheden bij productie-, montage- en reparatiewerk. 
Ze kunnen worden gebruikt voor het verlijmen van diverse materialen met een 
hoge trek- en slagsterkte en uitstekende schilfer- en stootvastheid. 
De transparante kleur is geschikt voor het maken van esthetische lijmverbin-
dingen waardoor het een ideale lijm is voor diverse toepassingen.

arecal 2-componentenlijm, epoxyhars

Vervolg volgende pagina
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Toepassingsgebieden:
Voor nette lijmverbindingen

Opmerking:
Verwerkingsinstructies:
Open de patroon en bevestig de statische menger. Knijp voor het aanbrengen 
een kleine hoeveelheid (circa 2-3 cm) uit en gooi die weg. Het product is dan 
klaar voor gebruik en moet onmiddellijk worden aangebracht als een dunne 
laag of in rups- of druppelvorm.
Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toe-
passingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale 
omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, sys-
teemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Metaalverwerkende industrie:
Voor het verlijmen van plaatijzer, frames en verstevigingen, bevestigen van 
steunen, metalen klossen,
stutten/reparatie van gaten en scheuren.

Bouwinstallaties, matrijzen en machines:
structurele verlijming van diverse metalen en composietwerkstukken, verlijmen 
van buizen, vastlijmen van afdichtingsranden, lijsten en decoratieve randen

Klimaat- en energietechniek:
Ventilatiekanalen, kabelgoten

Kozijnbouw, glasverwerking:
Vensterramen, hoekramen, verlijming van hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:
Dek/rompverlijming, lijmen van interieuronderdelen

Wind- en zonne-energie:
Lijmen van stalen strips op wiekranden, lijmen van bliksemafleiders, lijmen van 
kabelgoten

Kunststoffenindustrie:
Lijmen van bevestigingen (clips), lijmen van metalen onderdelen aan flexibele 
kunststof onderdelen, lijmen van lijsten en decoratieve randen

Automotive, vrachtwagens en transport:
Verlijmen van sierlijsten en afdekkingen, GVK-onderdelen in voor- en achter-
delen, lijmen van GVK-onderdelen aan staal, aluminium onderdelen aan staal, 
koolstof onderdelen aan staal, koplampbeugels, kunststof afdekpanelen en 
behuizingen, vastlijmen van dakdelen en verstevigingen, bevestigen van ach-
terspoilers

Composieten en andere materialen:
GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, glas, graniet, hout, keramiek, natuurs-
teen, marmer.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0894 805 050 arecal 2-componentenlijm, epoxyhars 50 ml 3
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Voordelen:
• Bestand tegen olie, benzine, diesel en zuren.
•  Bestand tegen temperaturen van -50°C tot + +300°C.
• Bestand tegen verwering en veroudering.
•  Kan ook onder water worden gebruikt.
• Overschilderbaar.
•  Uitstekende afschuifsterkte, schilfer- en stootvastheid.

Toepassingsgebieden:
Voor het vullen, kleven, afdichten, plamuren en repareren van scheurtjes en 
gaten.
Voor het repareren van onjuiste boorgaten en uitgebroken schroefdraad.
Universeel te gebruiken op buizen, carrosserieën, machines en andere onder-
delen.
Geschikt voor ijzer, staal, gietstukken, aluminium, legeringen, keramiek, beton 
en hout.

Opmerking:
Verwerkingsinstructies:
De te repareren delen moeten schoon en vrij van olie en vet zijn. De hechting 
wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen. De benodigde 
hoeveelheid kneedmetaal afsnijden en circa 2 minuten kneden (draag hiervoor 
geschikte handschoenen) totdat een egale kleur is verkregen en het materiaal 
warm wordt. Vervolgens aanbrengen op het te behandelen werkstuk en in 
vorm kneden. Na ongeveer 20 minuten kan het kneedmetaal mechanisch 
of handmatig worden bewerkt, bijv. boren, frezen, draadsnijden, schuren of 
zagen. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. arecal 2-componenten 
kneedmetaal is niet geschikt voor PE, PP, teflon, acrylglas en drukleidingen.

Productomschrijving:
Tweecomponenten kneedmetaal op basis van epoxyhars voor gebruik als repa-
ratiemiddel voor metaal, hout en kunststof

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0894 701 056 arecal kneedmetaal 56 g 1

arecal kneedmetaal

Voordelen:
• Snelle uitharding, ook op roestvast staal en gepassiveerde oppervlakken

Toepassingsgebieden:
Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 
gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Opmerking:
Na aanbrenging van de schroefsluiting moet de schroefverbinding altijd worden 
dichtgedraaid in één handeling (zonder terugdraaien).
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean.

Productomschrijving:
Product met gemiddelde sterkte en uitzonderlijk hoge weerstand tegen chemi-
caliën en warmte

arecal schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 200 002 arecal 
schroef-

draadbor-
ging met 

gemiddelde 
sterkte

50 ml Blauw Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,12 g/cm³ M36 -55 tot 
+150 °C

100 °C 4000-9000 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
3/2 tpm

0,25 mm 1

Voordelen:
• Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 

gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Toepassingsgebieden:
Voor betrouwbare fixatie van tapeinden

Opmerking:
Na aanbrenging van de schroefsluiting moet de schroefverbinding altijd worden 
dichtgedraaid in één handeling (zonder terugdraaien).
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean.
Demontage kan lastig zijn met behulp van standaardgereedschap.

Productomschrijving:
Product met hoge sterkte voor het borgen van schroefdraadverbindingen.

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

Min./max. 
fixatietijd

VPE 

0893 200 003 arecal 
schroef-
draad-
borging 

met hoge 
sterkte

50 ml Rood Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,11 g/cm³ -55 tot 
+150 °C

100 °C 4000-7000 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
3/2 tpm

0,25 mm 10-20 min 1

arecal schroefdraadborging met hoge sterkte
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Voordelen:
• Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 

gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.
• Hardt ook uit bij lage temperaturen (boven 0 °C)

Toepassingsgebieden:
Dicht conische/cilindrische draadstiftverbindingen tot 3“ radius af, bijvoorbeeld 
sprinklersystemen en gaspijpleidingen. Strak aangedraaide schroefverbin-
dingen worden direct afgedicht tot een druk van 5 bar.

Opmerking:
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld 
zijn)
Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) ‚86/96 in Duits-
land niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw 

Productomschrijving:
Voor het afdichten van draadstiftverbindingen

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
dynami-
sche vis-
cositeit

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 300 001 arecal 
universeel 
afdicht-

middel voor 
pijpdraad

50 ml Geel Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,05 g/cm³ M80, R 3 
inch

-55 tot 
+150 °C

100 °C 55000-
80000 
mPas

0,5 mm 1

arecal universeel afdichtmiddel voor pijpdraad

Voordelen:
• Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 

gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Toepassingsgebieden:
Voor pijpdraadverbindingen met hoge sterkte, met hoge temperatuur- en medi-
aresistentie. Ook geschikt voor fixatie van tapeinden.

Opmerking:
“Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld 
zijn)
Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) ‚86/96 in Duits-
land niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw“

Productomschrijving:
Voor pijpdraadverbindingen van hoge sterkte

arecal afdichtmiddel voor pijpdraad, hoge sterkte

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
dynami-
sche vis-
cositeit

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 300 002 arecal 
afdicht-

middel voor 
pijpdraad, 

hoge 
sterkte

50 ml Rood Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,1 g/cm³ R 2 inch -55 tot 
+150 °C

100 °C 6000-7000 
mPas

0,3 mm 1

Voordelen:
• Flexibele zelfklevende folie. Het PTFE-vulmiddel maakt eenvoudige demon-

tage mogelijk
• Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 

gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C. 

Toepassingsgebieden:
Vooral geschikt voor de afdichting van conische/cilindrische pijpverbindingen 
tot 3“ radius met Whitworth-draad tot DIN 2999.

Opmerking:
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld 
zijn)
Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) ‚86/96 in Duits-
land niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw 

Productomschrijving:
Afdichtmiddel voor pijpschroefdraad met PTFE

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
dynami-
sche vis-
cositeit

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 300 003 arecal 
afdicht-

middel voor 
pijpdraad 
met PTFE

50 ml Wit Dimethac-
ryle ester-

zuur

1 g/cm³ M80, R 3 
inch

-55 tot 
+200 °C

100 °C 40000-
60000 
mPas

0,3 mm 1

arecal afdichtmiddel voor pijpdraad met PTFE
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Voordelen:
• Eenvoudig en snel aan te brengen met een verfroller of via zeefdruk
• Hardt snel uit
• Vervanging van vaste afdichtingen
• Dankzij de middelvaste verbinding zijn behandelde onderdelen snel te 

demonteren

Toepassingsgebieden:
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken

Opmerking:
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean.

Productomschrijving:
Universeel vloeibaar afdichtmiddel voor oppervlakken met gemiddelde sterkte

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Dichtheid Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Minimale 
viscositeit

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

Min./max. 
fixatietijd

Min./
max. func-

tionele 
kracht

Min./max. 
einds-
terkte

VPE 

0893 400 001 arecal 
universeel 
afdicht-

middel voor 
oppervl-
akken

50 ml 1,05 g/cm³ -55 tot 
+150 °C

100 °C 100000 0,5 mm 10-20 min 3-6 h 6 h-24 h 1

arecal afdichtmiddel voor oppervlakken

Voordelen:
• Vervangt mechanische vastzetmiddelen zoals spieën en wiggen

Toepassingsgebieden:
Kleefstof voor bevestiging van lagers in bussen en wielen op assen

Opmerking:
Na het aanbrengen dient u de onderdelen bij voorkeur met een draaibeweging 
aan elkaar te hechten in plaats van via in elkaar grijpen

Productomschrijving:
Universeel bevestigingsmiddel, gemiddelde sterkte

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 500 001 arecal 
beves-
tigings-
middel, 

gemiddelde 
sterkte

50 ml Geel Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,07 g/cm³ M12 -55 tot 
+150 °C

90 °C 500-650 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
2/20 tpm

0,15 mm 1

arecal bevestigingsmiddel, gemiddelde sterkte
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Voordelen:
• Snel uithardend
• Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor 

gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C“

Toepassingsgebieden:
Voor hoge statische schuifspanningen en dynamische belastingen. Voor het 
bevestigen van tandwielen, riemschijven, rotor/asverbindingen op elektromo-
toren enz.

Opmerking:
Na het aanbrengen dient u de onderdelen bij voorkeur met een draaibeweging 
aan elkaar te hechten in plaats van via in elkaar grijpen

Productomschrijving:
Bevestigingsmiddel met hoge sterkte 

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 500 002 arecal 
bevesti-

gingsmiddel 
met hoge 
sterkte

50 ml Groen Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,1 g/cm³ M36 -55 tot 
+150 °C

100 °C 2000-3000 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
3/2 tpm

0,2 mm 1

arecal bevestigingsmiddel met hoge sterkte

Voordelen:
• Snelhardend, warmtebestendig product. Gecertificeerd volgens DVGW (DIN 

EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drink-
water tot +82 °C

Toepassingsgebieden:
 Voor bevestiging van cilindrische voegen met een hoge weerstand tegen 
zuren, logen enz. Bevestiging van cilindrische voeringen in motorblokken. Ook 
gebruikt voor lagersteunen in verwarmingsovens.

Opmerking:
Na het aanbrengen dient u de onderdelen bij voorkeur met een draaibeweging 
aan elkaar te hechten in plaats van via in elkaar grijpen
Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) ‚86/96 in Duits-
land niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw

Productomschrijving:
Hittebestendig bevestigingsmiddel

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 500 003 arecal 
warmte-

bestendig 
bevesti-

gingsmiddel

50 ml Groen Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,1 g/cm³ M20 -55 tot 
+175 °C

100 °C 450-650 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
2/20 tpm

0,15 mm 1

arecal warmtebestendig bevestigingsmiddel
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Voordelen:
• Uitstekend bestand tegen chemicaliën

Toepassingsgebieden:
Product met gemiddelde sterkte voor het afdichten van pneumatische en hyd-
raulische verbindingen tot 3/4“ radius, tot de barstdruk

Opmerking:
Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal 
Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld 
zijn)

Productomschrijving:
Afdichtmiddel voor hydrauliek met gemiddelde sterkte

Art.nr. Typeom-
schrijving

Inhoud Kleur Chemi-
sche basis

Dichtheid Geschikt 
voor max. 

draad

Min./max. 
tempera-
tuurinzet-

bereik

Minimaal 
vlampunt

Min./max. 
viscosi-

teit/voor-
waarden

Maximaal 
spleetvul-
lend ver-
mogen

VPE 

0893 600 001 arecal 
afdicht-
middel 

voor hyd-
rauliek met 
gemiddelde 

sterkte

50 ml Bruin Dimethac-
ryle ester-

zuur

1,05 g/cm³ R 3/4 inch -55 tot 
+150 °C

100 °C 450-700 
mPas / 

bij 25 °C, 
Brookfield 

RVT, spindel 
2/20 tpm

0,15 mm 1

arecal afdichtmiddel voor hydrauliek met gemiddelde sterkte

Voordelen:
• Compatibel met bitumen; hecht ook op natte oppervlakken (op gladde 

oppervlakken); goede elasticiteit

Toepassingsgebieden:
Voor werkzaamheden op platte en steile daken. Voor het afdichten van naden 
en voor reparaties.

Opmerking:
Naden kunnen enigszins vergelen na langdurig contact met water. Dit heeft 
echter geen invloed op de kwaliteit van het materiaal.

Productomschrijving:
Hoogwaardig afdichtmiddel voor daken op basis van synthetisch rubber

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Kleur VPE 
0898 416 RECA S 16 rubberafdichtkit 310 ml Grijs 12
0898 414 RECA S 16 rubberafdichtkit 310 ml Transparant 12
0898 415 RECA S 16 rubberafdichtkit 310 ml Wit 12
0898 417 RECA S 16 rubberafdichtkit 310 ml Zwart 12

S 16 rubberafdichtkit
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Voordelen:
Elastisch
Geen onaangename geur
Afdichtmiddel voor ventilatiekanalen kan ook worden gebruikt op vochtige 
oppervlakken

Toepassingsgebieden:
Voor afdichtingen in ventilatiekanalen en installatiebouw; tevens geschikt voor 
gebruik in overeenstemming met VDI-norm 6022

Opmerking:
Het water dat vrijkomt tijdens het uitharden kan corrosie veroorzaken op 
metalen oppervlakken

Productomschrijving:
Geurvrij, elastisch speciaaldichtmiddel

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0898 012 RECA S 12 kit voor luchtkanalen 310 ml 12 1

S 12 kit voor luchtkanalen

Voordelen:
• Goede kleefkracht
• Soepel en eenvoudig aan te brengen
• Gemakkelijk en snel af te scheuren met de hand

Opmerking:
Tape aanbrengen op droge, schone oppervlakken.

Productomschrijving:
Universele, sterke textielband voor zeer uiteenlopende toepassingen in binnen- 
en buitenruimtes, zoals het afplakken van betonnen en stenen oppervlakken, 
reparatie van membranen en dekzeilen, bundelen en afdichten.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 700 038 Textielband Basic Zilverkleurig 0,175 mm 38 mm 50 m 8
0985 700 050 Textielband Basic Zilverkleurig 0,175 mm 50 mm 50 m 6

Textielband Basic
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Voordelen:
• Uitstekende kleefkracht
• Waterdicht
• Grotendeels bestand tegen olie
• Soepel en eenvoudig aan te brengen
• Gemakkelijk en snel af te scheuren met de hand

Opmerking:
Tape aanbrengen op droge, schone oppervlakken.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige, universele, sterke textielband voor zeer uiteenlopende 
toepassingen in binnen- en buitenruimtes, zoals het afplakken van betonnen 
en stenen oppervlakken, reparatie van membranen en dekzeilen, bundelen en 
afdichten. De tape is voorzien van een zeer sterke foliedrager en is watervast en 
grotendeels bestand tegen olie.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 705 250 Textielband Premium Wit 0,225 mm 50 mm 50 m 6
0985 705 050 Textielband Premium Zilverkleurig 0,225 mm 50 mm 50 m 6
0985 705 150 Textielband Premium Zwart 0,225 mm 50 mm 50 m 6

Textielband Premium

Voordelen:
• Uitstekende kleefkracht, zelfs bij lage temperaturen
• Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
• Zeer goede aanvangshechting
• Superieure treksterkte
• Gemakkelijk en nauwkeurig met de hand afscheurbaar

Opmerking:
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardig, met textiel versterkt multifunctioneel kleefband (dikte: 
0,32 mm) met LPDE-oppervlaktecoating en een sterk hechtende kleefstof op 
basis van natuurrubber. Ideaal voor gebruik in de klimaat- en ventilatietechniek 
en voor het moeilijkere afplakwerk op ietwat ruwe oppervlakken.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 710 050 Duct tape Zilverkleurig 0,32 mm 50 mm 50 m 4

Duct tape
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Voordelen:
• Goede geluidsisolatie op de naden en hoog volumetrisch gewicht
• Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en vocht
• Bouwmateriaalklasse B2 (normaal ontvlambaar) in overeenstemming met 

DIN 4102

Opmerking:
De ondergrond moet schoon zijn en vrij van oliën en vetten.

De tape is niet voorzien van afdekfolie. Dit voorkomt dat de rol uit elkaar valt. 
Tape licht aandrukken met de handpalm.

Productomschrijving:
Enkelzijdig, zelfklevend PE-schuimafdichtband voor het dempen en isoleren van 
diverse structurele punten in de droogbouw, zoals wanden, plafonds, schei-
dings- en balustrade-elementen.

Art.nr. Typeomschri-
jving

Kleur Dikte Breedte Lengte Profielbreedte Grootverpakking VPE 

0985 820 030 PE-tape voor 
scheidings-

wanden

Antraciet 3 mm 30 mm 30 m 30 mm 30 1

0985 820 050 PE-tape voor 
scheidings-

wanden

Antraciet 3 mm 45 mm 30 m 50 mm 18 1

0985 820 075 PE-tape voor 
scheidings-

wanden

Antraciet 3 mm 75 mm 30 m 75 mm 12 1

0985 820 100 PE-tape voor 
scheidings-

wanden

Antraciet 3 mm 95 mm 30 m 100 mm 10 1

PE-tape voor scheidingswanden

Voordelen:
• Uitstekende kleefkracht
• Zeer goed bestand tegen hitte en veroudering

Opmerking:
Het zuiver aluminium kleefband is vrij van oplosmiddelen en bevat geen halo-
genen of andere zware metalen.

• Voldoet aan bouwmateriaalklasse A2 (niet brandbaar) in overeenstemming 
met DIN 4102 indien aangebracht op metalen oppervlakken

• Voldoet aan bouwmateriaalklasse B1 (vlambestendig) indien minimaal 
aangebracht op brandvertragende mineraalvezelproducten met aluminium-
coating

Productomschrijving:
Zuiver aluminium kleefband, voornamelijk gebruikt bij technische isolatiewerk-
zaamheden voor het afplakken en bekleden van mineraalvezel isolatiemate-
rialen met aluminiumcoating, waar de lijmverbindingen onderhevig zijn aan 
grote thermische belastingen en afschuifkrachten. Daarnaast is het kleefband 
ideaal voor isolatie- en afdichtwerk aan verwarmings- en klimaatinstallaties 
en ventilatiesystemen, alsmede voor het afdichten van buizen en containers bij 
lassen onder beschermd gas.

Tape van zuiver aluminium
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte Grootverpakking VPE 
0985 835 050 Tape van zuiver alu-

minium
Alumetallic 0,065 mm 50 mm 100 m 24 1

0985 835 075 Tape van zuiver alu-
minium

Alumetallic 0,065 mm 75 mm 100 m 16 1

0985 835 100 Tape van zuiver alu-
minium

Alumetallic 0,065 mm 100 mm 100 m 12 1

Voordelen:
• Uitstekende kleefkracht
• Zeer hitte- en vochtbestendig
• Zeer bestand tegen veroudering
• Bestand tegen verdunde basen, zuren en andere chemicaliën

Opmerking:
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Productomschrijving:
Universeel, aluminiumbedampt kleefband voor het vastplakken van dakisolatie- 
en buisdelen en voor allerlei soorten verbindingen in klimaat-, ventilatie- en 
koelsystemen.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 830 050 Aluminiumbedampt poly-

kleefband
Aluminiumkleurig 0,051 mm 50 mm 50 m 6

0985 830 075 Aluminiumbedampt poly-
kleefband

Aluminiumkleurig 0,051 mm 75 mm 50 m 4

0985 830 100 Aluminiumbedampt poly-
kleefband

Aluminiumkleurig 0,051 mm 100 mm 100 m 3

Aluminiumbedampt poly-kleefband

Voordelen:
• Uitstekende kleefkracht en elasticiteit
• Eenvoudige en flexibele verwerking
• Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en verf
• Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten

Opmerking:
De tape moet worden beschermd tegen stof, warmte, vocht en direct zonlicht.

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten 
achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, met 
een gelijkmatige beweging worden verwijderd onder een hoek van 90°.
De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toe-
passing buiten.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige, vlakke crêpe tape voor alle afplak- en verfwerkzaamheden 
tot +100°C, kortstondig tot +120°C.
De tape is geschikt voor gebruik in industriële droogovens.

Afplaktape, 100°C

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 725 019 Afplaktape, 100°C Beige 0,13 mm 19 mm 50 m 12
0985 725 025 Afplaktape, 100°C Beige 0,13 mm 25 mm 50 m 9
0985 725 030 Afplaktape, 100°C Beige 0,13 mm 30 mm 50 m 8
0985 725 038 Afplaktape, 100°C Beige 0,13 mm 38 mm 50 m 6
0985 725 050 Afplaktape, 100°C Beige 0,13 mm 50 mm 50 m 6

Voordelen:
• Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
• Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en verf
• Eenvoudige en flexibele verwerking

Opmerking:
De tape moet worden beschermd tegen stof, warmte, vocht en direct zonlicht.

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten 
achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, met 
een gelijkmatige beweging worden verwijderd onder een hoek van 90°.
De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toe-
passing buiten.

Productomschrijving:
Universele, fijne papieren crêpe tape voor alle afplakwerkzaamheden in bin-
nenruimtes tot +80°C.

Art.nr. Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 720 015 Beige 0,11 mm 15 mm 50 m 15
0985 720 019 Beige 0,11 mm 19 mm 50 m 12
0985 720 025 Beige 0,11 mm 25 mm 50 m 9
0985 720 030 Beige 0,11 mm 30 mm 50 m 8
0985 720 038 Beige 0,11 mm 38 mm 50 m 6
0985 720 050 Beige 0,11 mm 50 mm 50 m 6

Afplaktape, 80°C

Voordelen:
• Ook bij lage temperaturen vormbaar en soepel
• Gemakkelijk en nauwkeurig met de hand af te scheuren
• Gemakkelijk verwijderen zonder resten
• Uitstekende hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken

Opmerking:
De ondergrond moet zo glad mogelijk, volledig droog, niet-poreus, niet-absor-
berend en vrij van stof, oliën en vetten zijn.

De tape moet na gebruik onder verwerkingstemperatuur worden verwijderd 
(max. kleefduur 6 weken). Trek de tape daartoe langzaam en gelijkmatig los 
onder een hoek van 45° ten opzichte van de verf- of pleisterrand.

Productomschrijving:
Gegroefd PVC pleistertape voor het beschermen en afplakken van gladde 
oppervlakken, zoals kunststof, hout (gegrond, geschilderd) en aluminium, in 
binnen- en buitenruimtes bij schilder-, pleister- en lakwerkzaamheden.

Pleistertape PVC, gegroefd
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte Grootverpakking VPE 
0985 745 030 Pleistertape PVC, 

gegroefd
Geel 0,15 mm 30 mm 33 m 60 1

0985 745 050 Pleistertape PVC, 
gegroefd

Geel 0,15 mm 50 mm 33 m 36 1

0985 745 130 Pleistertape PVC, 
gegroefd

Wit 0,15 mm 30 mm 33 m 60 1

0985 745 150 Pleistertape PVC, 
gegroefd

Wit 0,15 mm 50 mm 33 m 36 1

Voordelen:
• Ook bij lage temperaturen vormbaar en soepel
• Uitstekende hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken
• Gemakkelijk verwijderen zonder resten

Opmerking:
De ondergrond moet zo glad mogelijk, volledig droog, niet-poreus, niet-absor-
berend en vrij van stof, oliën en vetten zijn.

De tape moet na gebruik onder verwerkingstemperatuur worden verwijderd 
(max. kleefduur 6 weken). Trek de tape daartoe langzaam en gelijkmatig los 
onder een hoek van 45° ten opzichte van de verf- of pleisterrand.

Productomschrijving:
Glad PVC pleistertape voor het beschermen en afplakken van gladde opperv-
lakken, zoals kunststof, hout (gegrond, geschilderd) en aluminium, in binnen- 
en buitenruimtes bij schilder-, pleister- en lakwerkzaamheden.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte Grootverpakking VPE 
0985 740 250 Pleistertape PVC, 

glad
Oranje 0,13 mm 50 mm 33 m 6

0985 740 130 Pleistertape PVC, 
glad

Wit 0,13 mm 30 mm 33 m 60 1

0985 740 150 Pleistertape PVC, 
glad

Wit 0,13 mm 50 mm 33 m 36 1

Pleistertape PVC, glad

Voordelen:
• Grote kleefkracht op gladde, ruwe en oneffen oppervlakken
• Uitstekende vochtbestendigheid
• Zeer hoge afschuifsterkte

Opmerking:
De te verkleven delen moeten schoon en droog zijn en vrij zijn van stof en vet. 
Houd er bij het vasthechten van spiegels rekening mee dat de kleefstrips alleen 
verticaal moeten worden aangebracht. Spiegelkleefband is niet permanent UV-
bestendig.

Productomschrijving:
De tape is ideaal voor het bevestigen van spiegels, plinten, beugels en dispen-
sers in sanitaire ruimtes. De hoogste aanbevolen belastbaarheid bedraagt 36 g/
cm2.

Spiegelkleefband

Vervolg volgende pagina



9

WWW.STEENKIST.NL

9.34

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 810 019 Spiegelkleefband Wit 0,8 mm 19 mm 10 m 12
0985 810 025 Spiegelkleefband Wit 0,8 mm 25 mm 10 m 9

Opmerking:
Plak het kleefband eerst op de onderlaag en trek dan pas de papieren 
beschermstrook eraf. De tape is niet UV-bestendig.

Productomschrijving:
Universele dubbelzijdige tape voor zeer uiteenlopende toepassingen in binnen-
ruimtes, zoals bij het leggen en fixeren van tapijt, het vastzetten van plinten, 
sierlijsten en kabelgoten.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 800 038 Dubbelzijdig kleefband Transparant 0,135 mm 38 mm 25 m 6
0985 800 050 Dubbelzijdig kleefband Transparant 0,135 mm 50 mm 25 m 3

Dubbelzijdig kleefband

Voordelen:
• Rolt gemakkelijk en gelijkmatig af
• Ideaal voor machinaal aanbrengen en voor gebruik met alle gebruikelijke 

handafrollers
• Universeel te gebruiken voor het dichtplakken van middelzware verzend-

dozen

Opmerking:
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Productomschrijving:
Hoogwaardige, universele verpakkingstape met gestructureerde PVC schutfolie 
en een sterke lijm op basis van natuurrubber.

tesa verpakkingstape
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte Grootverpakking VPE 
0985 890 050 tesa verpakkingstape Transparant 0,065 mm 50 mm 66 m 36 1

Voordelen:
• Hoogst elastisch

Uitrekking tot scheuren circa 900%
• Uitstekend te combineren met een breed scala aan isolatie- en omman-

telingsmaterialen (bijv. PE, PVC, butyl en neopreen)
• Waterdicht en ozonbestendig
• Kan van de meeste onderlagen worden verwijderd zonder resten achter te 

laten

Opmerking:
De ondergronden die moeten worden afgedicht, moeten droog en stof- en 
vetvrij zijn.
Verwijder de schutfolie, rek de tape ongeveer tweederde van de oorspronke-
lijke lengte uit en breng hem strak en overlappend aan.
De tape is slechts in een bepaalde mate UV-stabiel en moet daarom worden 
beschermd tegen direct zonlicht.
Vermijd contact met benzine-achtige oplosmiddelen en oliën.

Productomschrijving:
Zelfversmeltende isolatie- en afdichtingstape, gemaakt van polyisobutyleen 
(PIB). Voor het afdichten en repareren van alle typen elektrische en verdeelka-
bels tot 46 kV en voor het beschermen van diverse elektronische componenten.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 630 019 Zelfversmeltende isola-

tietape
Zwart 0,5 mm 19 mm 10 m 1

Zelfversmeltende isolatietape

Voordelen:
• Zeer goed bestand tegen schuren, corrosie en vocht
• Hoge diëlektrische sterkte en mechanische bescherming
• Veilig en gemakkelijk in het gebruik
• Verouderings- en scheurbestendig
• Goedgekeurd conform VDE, IMQ, ÖVE, CEBEC, SEMKO, NEMKO, DEMKO en 

voldoet aan BS 3924
• Voldoet aan EU-richtlijn 2000/53 (vrij van lood, chroom VI, kwik en cad-

mium)

Opmerking:
Bescherm het product tegen stof, warmte, vocht, direct zonlicht en damp van 
oplosmiddelen.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige elektrische isolatietape van geplastificeerd PVC met goed-
keuring voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van elektrische 
installatie.

Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 600 030 Blauw 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 090 Bruin 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 060 Geel 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 050 Grijs 0,15 mm 15 mm 10 m 10

Elektrische PVC-isolatietape, VDE

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 600 070 Groen 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 080 Groen, Geel 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 040 Rood 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 020 Wit 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 010 Zwart 0,15 mm 15 mm 10 m 10
0985 600 001 Set van 10 Zwart, Wit, Blauw, Rood, 

Grijs, Geel, Groen, Geelg-
roen, Bruin

0,15 mm 15 mm 10 m 1

Voordelen:
• Goede temperatuur- en vochtbestendigheid
• Kleefstof met hoge hechtkracht
• In de meeste gevallen bestand tegen vocht, oliën, verdunde basen en zuren

Opmerking:
Bescherm het product tegen stof, warmte, vocht, direct zonlicht en damp van 
oplosmiddelen.

Productomschrijving:
PVC isolatietape voor veel uiteenlopende toepassingen op het gebied van elek-
trische installatie, zoals bundelen, isoleren, labelen en versteviging van kabels 
en bedrading.

Art.nr. Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 610 030 Grijs 0,2 mm 30 mm 20 m 5
0985 610 050 Grijs 0,2 mm 50 mm 20 m 4
0985 610 250 Wit 0,2 mm 50 mm 20 m 4
0985 610 119 Zwart 0,2 mm 19 mm 10 m 10
0985 610 130 Zwart 0,2 mm 30 mm 10 m 5
0985 610 150 Zwart 0,2 mm 50 mm 20 m 4

Elektrische PVC-isolatietape

Voordelen:
• Goede hechtkracht
• Flexibel en soepel
• Uitstekende verwerkbaarheid
• Bestand tegen vocht, oliën, zuren en basen
• Vrij van loodhoudende substanties

Opmerking:
Bescherm het product tegen stof, extreme temperaturen, vocht, direct zonlicht 
en damp van oplosmiddelen. De ondergronden moeten schoon en droog zijn.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige en universele isolatietape van zuiver PVC voor isoleren, 
afdichten, repareren, afplakken en beschermen. De tape is uitstekend bestand 
tegen veroudering en weersinvloeden waardoor deze ideaal is voor buitentoe-
passingen.

PVC-isolatietape



9

WWW.STEENKIST.NL

9.37

Art.nr. VPE 
0985 615 052 4
0985 615 152 4
0985 615 252 4

Voordelen:
• Zeer eenvoudige en snelle toepassing
• Ideaal voor nood- en pechdiensten
• Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water
• Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten.
• Tape aan beide zijden te gebruiken

Toepassingsgebieden:
• Voor reparaties aan leidingen en slangen tot een druk van 8 bar
• Voor het afdichten/repareren van bijv. verwarmingsbuizen, koelleidingen, 

fittingen, waterleidingen, radiatorslangen, olieleidingen etc.
• Voor het isoleren, afdichten en repareren van kabels, leidingen, slangen
• Voor het bundelen van kabels
• Als beschermende isolatie op zonnepanelen en/of schotelantennes
• Voor het afdichten van sleuven en impactpunten op buisisolatie en voor het 

omhullen van gereedschap etc.

Opmerking:
Knip de tape af op de gewenste lengte, verwijder de transparante tussenlig-
gende tapelaag, rek de reparatietape uit door te trekken en wikkel deze strak 
om het te repareren (of te beschermen) oppervlak. Begin altijd met de tape 
volledig omwikkeld en wikkel vervolgens elke extra laag met een overlapping 
van 50%. Het uiteinde van de tape moet de laatste laag volledig overlappen. 
Bij lekkages die onder druk staan of bij toepassing onder water moet de repa-
ratietape maximaal worden uitgerekt (circa 300%). Hoe dikker de tape wordt 
omwikkeld, hoe sneller en sterker de hechting. 
Na de eerste omwikkeling mag de tape niet meer worden verwijderd of ver-
plaatst (alleen binnen de eerste paar seconden). We raden u ten zeerste aan dit 
niet te doen nadat er meer dan een minuut is verstreken. De reparatietape is 
niet herbruikbaar! Het omwikkelen met nieuwe lagen is echter op elk punt en 
met meerdere extra lagen mogelijk.

Toepassingsgebied:
Sanitair, verwarmings- en klimaattechniek, bouw- en gemeentebedrijven, elek-
trische installatie etc.

Productomschrijving:
Zelflassende siliconentape voor snelle en effectieve reparaties, afdichting en 
isolatie

Art.nr. Lijmbasis Kleur Dikte Breedte Lengte Minimale 
verwer-

kingstem-
peratuur

Maximale 
verwer-

kingstem-
peratuur

Min. tem-
peratuur-
besten-
digheid

Max. tem-
peratuur-
besten-
digheid

UV-bes-
tendig

VPE 

0985 630 001 Siliconen Zwart 0,5 mm 25,4 mm 3 m -50 °C 260 °C -60 °C +260 °C Ja 1

Reparatietape
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Opmerking:
• Chemische basis: Polyvinylchloride
• Breedte: 19 mm
• Lengte: 20 m
• Dikte: 0,15 mm

Productomschrijving:
Elastische universele PVC elektrische isolatietape met goede elektrische en 
mechanische eigenschappen. Verkrijgbaar in: zwart, blauw, groen, groen/geel, 
rood, wit, bruin, oranje, violet, geel, grijs.

Voor isolatie, bundeling en markering

Art.nr. Chemische basis Kleur Glansniveau Dikte Breedte Lengte VPE 
0985 619 030 Polyvinylchloride Blauw 0 - Niet van toepas-

sing
0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 090 Polyvinylchloride Bruin 0 - Niet van toepas-
sing

0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 080 Polyvinylchloride Geel, Groen 0 - Niet van toepas-
sing

0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 050 Polyvinylchloride Grijs 0 - Niet van toepas-
sing

0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 040 Polyvinylchloride Rood 0 - Niet van toepas-
sing

0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 020 Polyvinylchloride Wit 0 - Niet van toepas-
sing

0,15 mm 19 mm 20 m 10

0985 619 010 Polyvinylchloride Zwart Glanzend 0,15 mm 19 mm 20 m 10

PVC-isolatietape

Voordelen:
• Lichtoranje voor een goede zichtbaarheid

Toepassingsgebieden:
Locaties met verplichte markeringen zijn gemarkeerd met „Bitte mindestens 
1,5 m abstand halten“

Opmerking:
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Toepassingsgebied:
Voor het labelen van oppervlakken

Productomschrijving:
PVC-tape met natuurlijke rubberlijm, met opdruk „Bitte mindestens 1,5 m 
abstand halten“

Waarschuwings- en markeertape
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Art.nr. Typeomschrijving Kleur Dikte Breedte Lengte Grootverpakking VPE 
0985 900 001 Waarschuwings- en 

markeertape
Lichtgevend oranje 0,05 mm 50 mm 66 m 36 1

Voordelen:
• Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
• Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
• Lage emissies, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
• Luchtdicht conform DIN 18542 BGR
• Zeer goede geluidisolatiewaarden ≤ 64 dB
• Slagregenbestendigheid ≤ 1050 Pa
• Te verwerken bij temperaturen tot –5 °C
• Goede compatibiliteit met aangrenzende bouwmaterialen in overeenstem-

ming met DIN 18542 BG1
• Alkali- en zoutbestendig
• Afzonderlijk gelaste rollen
• Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende 

naadbreedtes
• Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebieden:
Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbin-
dingen, evenals de verbindingsnaden van serres met metselwerk of andere 
bouwverbindingen.

Opmerking:
De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursaf-
hankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape 
op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden 
opgeslagen. 
Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken. 
Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt. 

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Toepassingsgebied:
Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht
Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie
Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Productomschrijving:
De uni3 BG1 multifunctionele tape is een speciaal geïmpregneerde, voorge-
comprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van 
raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen 
in de gehele diepte van het onderdeel.
De multifunctionele tape komt overeen met de hogere eisen van de EnEV (state 
of the art) op het gebied van passiefhuisbouw, nieuwbouw en renovatie vol-
gens het principe van ‚interieur dichter dan exterieur‘.

uni3 BG1 multifunctionele tape

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Scharnier-
kleur

Chemi-
sche basis

Water-
damp-

diffusie-
weerstand 
(omschrij-

ving)

Breedte Min./max. 
voeg-

breedte

Minimale/
maximale 

voeg-
breedte 

slagregen-
dichtheid

Rollengte Belasting-
groep

Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. 
weerstand 

tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

VPE 

0800 353 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

53 mm 6 x 15 mm 6-15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

6

0800 363 001 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

63 mm 4 x 10 mm 4-10 mm 12 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 363 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

63 mm 6 x 15 mm 6-15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 363 003 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

63 mm 10 x 20 mm 10-20 mm 6 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 363 004 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

63 mm 15 x 30 mm 15-30 mm 4 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 373 001 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

73 mm 4 x 10 mm 4-10 mm 12 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 373 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

73 mm 6 x 15 mm 6-15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 373 003 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

73 mm 10 x 20 mm 10-20 mm 6 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 373 004 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

73 mm 15 x 30 mm 15-30 mm 4 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

5

0800 383 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

83 mm 6 x 15 mm 6-15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

4

0800 383 003 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

83 mm 10 x 20 mm 10-20 mm 6 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

4
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Voordelen:
• Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
• Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
• Lage emissies, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
• Bestendigheid tegen slagregens ≥ 300 Pa
• Te verwerken bij temperaturen tot –5 °C
• Komt overeen met de vereisten van compatibiliteit met aangrenzende bou-

wmaterialen
• Alkali- en zoutbestendig
• Afzonderlijk gelaste rollen
• Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende 

naadbreedtes
• Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebieden:
Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbin-
dingen, evenals de verbindingsnaden van serres met metselwerk of andere 
bouwverbindingen.

Opmerking:
De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursaf-
hankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape 
op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden 
opgeslagen. 
Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken. 
Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt. 

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Toepassingsgebied:
Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht
Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie
Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Productomschrijving:
De uni3 BG2 multifunctionele tape is een speciaal geïmpregneerde, voorge-
comprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van 
raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen 
in de gehele diepte van het onderdeel.
De multifunctionele tape komt overeen met de eisen van de EnEV (state of the 
art) in termen van nieuwe constructie en renovatie volgens het principe van 
‚interieur dichter dan exterieur‘.

Art.nr. Scharnier-
kleur

Chemi-
sche basis

Water-
damp-

diffusie-
weerstand 
(omschrij-

ving)

Breedte Min./max. 
voeg-

breedte

Rollengte Belasting-
groep

Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. 
weerstand 

tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 463 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

63 mm 6 x 18 mm 8 m BG 2 en 
BG R

B2 / con-
form DIN 

4102

300 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG2

6 Maanden 5

uni3 BG2 multifunctionele tape

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Scharnier-
kleur

Chemi-
sche basis

Water-
damp-

diffusie-
weerstand 
(omschrij-

ving)

Breedte Min./max. 
voeg-

breedte

Rollengte Belasting-
groep

Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. 
weerstand 

tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 473 002 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

73 mm 6 x 18 mm 8 m BG 2 en 
BG R

B2 / con-
form DIN 

4102

300 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG2

6 Maanden 5

Voordelen:
• Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
• Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
• Lage emissies, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
• Luchtdicht conform DIN 18542 BGR
• Slagregenbestendigheid ≤ 750 Pa
• Te verwerken bij temperaturen tot –5 °C
• Goede compatibiliteit met aangrenzende bouwmaterialen in overeenstem-

ming met DIN 18542 BG1
• Alkali- en zoutbestendig
• Afzonderlijk gelaste rollen
• Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende 

naadbreedtes
• Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebieden:
Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbin-
dingen op metselwerk of andere bouwverbindingen. Door het smalle ontwerp 
is de tape bij uitstek geschikt voor gebruik op de onderste vensterbankaanslu-
iting.

Opmerking:
De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursaf-
hankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape 
op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden 
opgeslagen. 
Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken. 
Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt. 

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-

Toepassingsgebied:
Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht
Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie
Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Productomschrijving:
De uni3 multifunctionele tape FBA is een speciaal geïmpregneerde, voorge-
comprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van 
raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen 
in de gehele diepte van het onderdeel.
De multifunctionele tape komt overeen met de hogere eisen van de EnEV (state 
of the art) op het gebied van passiefhuisbouw, nieuwbouw en renovatie vol-
gens het principe van ‚interieur dichter dan exterieur‘.

uni3 FBA, voor vensterbankverbinding
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jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Art.nr. Scharnier-
kleur

Chemi-
sche basis

Water-
damp-

diffusie-
weerstand 
(omschrij-

ving)

Breedte Min./max. 
voeg-

breedte

Rollengte Belasting-
groep

Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. 
weerstand 

tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 399 302 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

30 mm 6 x 15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

12

0800 399 352 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

35 mm 6 x 15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

10

0800 399 402 Antraciet Waterdicht 
polyuretha-
anschuim

Binnen 
ondoor-
dring-

baarder dan 
buiten

40 mm 6 x 15 mm 8 m BG 1 en 
BG R

B1 / con-
form DIN 

4102

600 Pa / 
conform 

DIN 18542-
BG1

Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

9

Voordelen:
• Voldoet aan alle vereisten van DIN 18542 uitgave 2009
• Uitstekende afdichtingseigenschappen in overeenstemming met BG1: Slag-

regenbestendig tot 600 pascal
• Waterafstotend maar dampdoorlatend
• Bevordert een goede vochtregulatie in naden
• Overbrugt oneffenheden in naden van de betreffende toepassing en dicht 

slagregenbestendig af
• Het grote tolerantievermogen van de tapes biedt compensatie voor bewe-

gingen tussen bouwelementen en gebruikelijke constructietoleranties
• Geteste UV-bestendigheid
• Zeer goede milieuverdraagbaarheid
• Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
• Opslagtijd bij +1 °C tot +20 °C: 12 maanden
• Verwerkingstemperatuur: vanaf 5 °C, droog

Opmerking:
Niet gebruiken in stilstaand water.
Band mag niet in contact komen met agressieve oplosmiddelhoudende chemi-
caliën.

Productomschrijving:
De reca femo-afdichttape BG1 is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd 
schuimtape, uitgerust met een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Met 
name geschikt voor uitwendige afdichting van uitzetvoegen, prefab elementen, 
scheidingswanden en raam- en deurverbindingen.

Afdichttape voor gecomprimeerde verbindingen BG1

Vervolg volgende pagina
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Toepassingsvoorbeeld:
(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)
1.  Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapemaat.
2.  Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3.  Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4.  Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.
5.  Fixeer het voorgecomprimeerde afdichtband met de kleefstrip op het raam of 
leg het rechtstreeks vanaf de rol in de naad.
6.  Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:
0 °C tot tien dagen
10 °C circa 48 uur
20 °C circa 3 uur
30 °C circa 10 minuten
* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specifi-
catie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van 
de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt 
het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstempera-
tuur, des te langer de terugveertijden.

Art.nr. Dikte Breedte Lengte Min./max. 
voeg-

breedte

Kleur Brand-
klasse

Belasting-
groep

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

Warmte-
geleiding 

λ

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 310 002 2 mm 10 mm 12,5 m 1 x 2 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

30

0800 315 002 2 mm 15 mm 12,5 m 1 x 2 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 003 3 mm 15 mm 10 m 2 x 3 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 203 3 mm 15 mm 10 m 2 x 3 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20
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Art.nr. Dikte Breedte Lengte Min./max. 
voeg-

breedte

Kleur Brand-
klasse

Belasting-
groep

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

Warmte-
geleiding 

λ

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 315 004 4 mm 15 mm 8 m 3 x 7 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 204 4 mm 15 mm 8 m 3 x 7 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 008 6 mm 15 mm 4,3 m 5 x 12 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 006 6 mm 15 mm 5,6 m 4 x 10 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 206 6 mm 15 mm 5,6 m 4 x 10 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 315 208 8 mm 15 mm 4,3 m 5 x 12 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 320 010 10 mm 20 mm 3,3 m 7 x 15 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

15

0800 320 210 10 mm 20 mm 3,3 m 7 x 15 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

15

0800 325 012 12 mm 25 mm 2,6 m 9 x 18 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

12

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Dikte Breedte Lengte Min./max. 
voeg-

breedte

Kleur Brand-
klasse

Belasting-
groep

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

Warmte-
geleiding 

λ

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 325 212 12 mm 25 mm 2,6 m 9 x 18 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

12

0800 330 016 16 mm 30 mm 2 m 12 x 24 mm Antraciet B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

10

0800 330 216 16 mm 30 mm 2 m 12 x 24 mm Grijs B1 BG 1 600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

10

Voordelen:
• Bandkwaliteit getest in overeenstemming met BG2: Slagregenbestendig tot 

300 pascal
• Overbrugt oneffenheden in naden
• Het grote tolerantievermogen van de tapes biedt compensatie voor bewe-

gingen tussen bouwelementen en gebruikelijke constructietoleranties
• Goede milieuverdraagbaarheid
• Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
• Kan 12 maanden worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +1 °C en 

+20 °C

Opmerking:
Niet gebruiken in stilstaand water.
Band mag niet in contact komen met agressieve oplosmiddelhoudende chemi-
caliën.

Toepassingsvoorbeeld:
(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)
1. Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapemaat.
2. Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3. Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4. Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.
5. Fixeer het voorgecomprimeerde afdichtband met de kleefstrip op het raam of 
leg het rechtstreeks vanaf de rol in de naad.
6. Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:
0 °C tot tien dagen
10 °C circa 48 uur

Productomschrijving:
De reca femo-afdichttape BG2 is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd 
schuimtape, uitgerust met een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Met 
name geschikt voor uitwendige afdichting van uitzetvoegen, prefab elementen, 
scheidingswanden en raam- en deurverbindingen. Ook geschikt voor gebruik in 
hout-, container- en metaalbouw.

Afdichttape voor gecomprimeerde verbindingen BG2
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20 °C circa 3 uur
30 °C circa 10 minuten
* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specifi-
catie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van 
de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt 
het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstempera-
tuur, des te langer de terugveertijden.

Art.nr. Dikte Breedte Lengte Min./max. 
voeg-

breedte

Kleur Brand-
klasse

Belasting-
groep

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

Warmte-
geleiding 

λ

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 410 002 2 mm 10 mm 12,5 m 1 x 2 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

30

0800 415 002 2 mm 15 mm 12,5 m 1 x 2 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

20

0800 415 004 4 mm 15 mm 8 m 3 x 7 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

20

0800 415 006 6 mm 15 mm 5,6 m 4 x 10 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

20

0800 415 008 8 mm 15 mm 4,3 m 5 x 12 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

20

0800 425 012 12 mm 25 mm 2,6 m 9 x 18 mm Antraciet B2 BG 2 en 
BG R

300 Pa 0,048 0 - Niet van 
toepassing

12

Voordelen:
• Slagregenbestendig tot 600 pascal
• Zeer ruime toepassingsmogelijkheden
• Dampdoorlatend
• Weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
• Kan 12 maanden worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +1 °C en 

+20 °C

Opmerking:
Niet gebruiken in stilstaand water. Band mag niet in contact komen met agres-
sieve oplosmiddelhoudende chemicaliën.

(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)
1. Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapemaat.
2. Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3. Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4. Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.
5. Fixeer het voorgecomprimeerde afdichtband met de kleefstrip op het raam of 
leg het rechtstreeks vanaf de rol in de naad.

Productomschrijving:
De reca femo Extra afdichttape is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde 
schuimtape, voorzien van een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Het 
product wordt gebruikt voor het maken van slagregendichte naden in de vens-
terbouw. Grotere naadbreedtes kunnen worden afgedicht met één enkele band.

Afdichttape voor gecomprimeerde verbindingen Extra

Vervolg volgende pagina
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6. Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:
0 °C tot tien dagen
10 °C circa 48 uur
20 °C circa 3 uur
30 °C circa 10 minuten
* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specifi-
catie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van 
de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt 
het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstempera-
tuur, des te langer de terugveertijden.

Art.nr. Dikte Breedte Lengte Min./max. 
voeg-

breedte

Kleur Brand-
klasse

Belasting-
groep

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

Warmte-
geleiding 

λ

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 499 015 10 mm 15 mm 4,5 m 5 x 15 mm Antraciet B1 0 - Niet van 
toepassing

600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

20

0800 499 125 15 mm 25 mm 5 m 10 x 24 mm Antraciet B1 0 - Niet van 
toepassing

600 Pa 0,048 Ja, in 
geval van 
slagregen-
bestendige 
compressie, 
verwering 

buiten

9

Voordelen:
• ● Zelfklevend, geen extra lijm nodig
• ● UV-bestendigheid tot 9 maanden
• ● Verhoogde slagregenbestendigheid
• ● Intelligent vochtbeheer door variabele sd-waarde

Productomschrijving:
De zelfklevende Recaseal uni VSK wordt gebruikt voor het afdichten van ruit- 
en deurverbindingen zonder dat er extra lijm nodig is. Dankzij het vochtvaria-
bele membraan zorgt de tape ervoor dat de naden het hele jaar door optimaal 
drogen. Door het zelfklevende oppervlak aan beide zijden kan de tape naar 
wens aan het raam- of deurkozijn worden bevestigd. Het zelfklevende middel 
met gespleten voering bespaart niet alleen op extra lijm, maar ook op de werk-
tijd. 
De verhoogde UV-weerstand van 9 maanden biedt een hoge mate van 
betrouwbaarheid, zelfs tijdens langere bouwfasen.

Recaseal uni VSK, zelfklevend
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• ● Geen gevaar dat binnen of buiten wordt verward
• ● Geen dubbele opslag
• ● Tijd- en materiaalbesparingen

Opmerking:
Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de 
zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet 
spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voor-
komen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden 
overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van mini-
maal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie 
overlappen. 
Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats 
worden bewaard voor een periode tot
12 maanden vanaf het moment van productie.
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de 
toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient 
daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Toepassingsgebied:
De variabele sd-waarde van de Recaseal uni zorgt voor een optimale droging 
van de naden. Deze tape is geschikt voor afdichting binnen en buiten. Dankzij 
de vliesbekleding kan het volledige oppervlak van de tape worden bepleisterd 
en hecht deze aan veel oppervlakken die gebruikelijk zijn in de bouw, zoals 
metselwerk, beton, PVC, metaal en meer.

Art.nr. Kleur Rolbreedte Rollengte Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. weer-
stand tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

UV-bes-
tendig

Min./max. 
verwer-

kingstem-
peratuur

Min./max. 
temperatu-
urbesten-
digheid

Houdbaar-
heid vanaf 
productie/

voor-
waarden

VPE 

0800 560 070 Wit 70 mm 50 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 tot +30 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 20 °C

7

0800 560 100 Wit 100 mm 50 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 tot +30 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 20 °C

4

0800 560 150 Wit 150 mm 50 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 tot +30 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 20 °C

3

0800 560 200 Wit 200 mm 50 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 tot +30 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 20 °C

2
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Voordelen:
• ● Zelfklevende strips voor bevestiging aan het raamkozijn
• ● UV-bestendigheid tot 9 maanden
• ● Verhoogde slagregenbestendigheid
• ● Intelligent vochtbeheer door variabele sd-waarde
• ● Geen gevaar dat binnen of buiten wordt verward
• ● Geen dubbele opslag

Opmerking:
Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de 
zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet 
spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voor-
komen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden 
overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van mini-
maal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie 
overlappen. 
Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats 
worden bewaard voor een periode tot
12 maanden vanaf het moment van productie.
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de 
toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient 
daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Toepassingsgebied:
De variabele sd-waarde van de femo tape Recaseal uni zorgt voor een optimale 
droging van de naden. Deze tape is geschikt voor afdichting binnen en buiten. 
Het volledige oppervlak van de tape kan worden bepleisterd dankzij de fleece-
bekleding hiervan.

Productomschrijving:
De femo Recaseal uni SK met zelfklevende strips wordt gebruikt voor het 
afdichten van ruit- en deurverbindingen. Dankzij het vochtvariabele membraan 
zorgt de tape ervoor dat de naden het hele jaar door optimaal drogen. De extra 
lijm S78 in wit kan worden gebruikt voor het bevestigen van de tape en com-
penseert lichte oneffenheden. 
De verhoogde UV-weerstand van 9 maanden biedt een hoge mate van 
betrouwbaarheid, zelfs tijdens langere bouwfasen.

Art.nr. Kleur Rolbreedte Rollengte Brand-
klasse/
voor-

waarden

Min. weer-
stand tegen 
slagregen 

(druk)/
voor-

waarden

UV-bes-
tendig

Minimale 
verwer-

kingstem-
peratuur

Min./max. 
temperatu-
urbesten-
digheid

Houdbaar-
heid vanaf 
productie/

voor-
waarden

VPE 

0800 561 070 Wit 70 mm 25 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 18 °C, niet 
blootgesteld 
aan zonlicht

4

0800 561 100 Wit 100 mm 25 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 18 °C, niet 
blootgesteld 
aan zonlicht

3

0800 561 150 Wit 150 mm 25 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 18 °C, niet 
blootgesteld 
aan zonlicht

2

0800 561 200 Wit 200 mm 25 m E / conform 
DIN EN 
13501-1

900 Pa / con-
form DIN EN 

1027

9 maanden -5 °C -30 tot +100 
°C

12 maanden / 
bij 18 °C, niet 
blootgesteld 
aan zonlicht

2

Recaseal uni SK, met zelfklevende strips
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Voordelen:
• Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar
• In hoge mate elastisch
• Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering
• Extreem temperatuurbestendig
• Voldoet aan alle wettelijke vereisten:

Afdichting voldoet aan DIN 18195
Voldoet aan DIN 7864-T1 tabel 1

• Houdbaarheid ‚onbeperkt‘ bij +5 °C tot +25 °C

Opmerking:
(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)
1. Knip RECA EPDM O op de gewenste lengte af.
2. Bestrijk de te verkleven oppervlakken met RECA S 78 Bond + Seal monta-
gekit (gekleurd).
Let op: De hechteigenschappen van EPDM-folies kunnen verschillen. Het is dus 
altijd raadzaam om van tevoren enige tests uit te voeren.
3. Breng de EPDM-folie zonder spanning aan en druk deze zorgvuldig aan (met 
bijvoorbeeld een naadroller).

De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet 
geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd 
of gelakt.

Productomschrijving:
reca EPDM O-folie is een elastisch elastomeermembraan van EPDM-rubber. 
De 1,2 mm dikke versie wordt gebruikt voor het afdichten van verbindingen 
onder aan de buitenkant van deuren, ramen op vloerniveau in buitenwanden 
en serres. De 0,75 mm dikke versie van RECA EPDM O is ideaal voor het aan de 
buitenkant afdichten van constructie-elementen in gevels.

Art.nr. Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0800 601 100 Zwart 0,75 mm 100 mm 25 m 1
0800 601 150 Zwart 0,75 mm 150 mm 25 m 1

EPDM O-folie, voor buiten

Voordelen:
• Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar
• In hoge mate elastisch
• Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering
• Extreem temperatuurbestendig
• Voldoet aan alle wettelijke vereisten:

Afdichting voldoet aan DIN 18195
Voldoet aan DIN 7864-T1 tabel 1

Opmerking:

Productomschrijving:
De EPDM O SK is een elastische elastomeertape van EPDM-rubber en is uitste-
kend geschikt voor het extern afdichten van componenten in de gevelzone. De 
EPDM-folie kan eenvoudig worden bevestigd en verwerkt dankzij de zelfkle-
vende strips. 

EPDM 0 SK, met zelfklevende strips

Vervolg volgende pagina
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(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)
1. Knip de reca EPDM O op de gewenste lengte af.
2. Bestrijk de te verkleven oppervlakken met RECA S 78 Bond + Seal monta-
gekit (gekleurd).
Let op: De hechteigenschappen van EPDM-folies kunnen verschillen. Het is dus 
altijd raadzaam om van tevoren enige tests uit te voeren.
3. Breng de EPDM-folie zonder spanning aan en druk deze zorgvuldig aan (met 
bijvoorbeeld een naadroller).

De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet 
geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd 
of gelakt.

Art.nr. Materiaaldikte Rolbreedte Rollengte VPE 
0800 610 100 0,75 mm 100 mm 25 m 3
0800 610 150 0,75 mm 150 mm 25 m 2
0800 610 200 0,75 mm 200 mm 25 m 2
0800 610 250 0,75 mm 250 mm 25 m 1
0800 610 300 0,75 mm 300 mm 25 m 1

Voordelen:
• ● Lucht-, wind- en waterdicht
• ● Verwerking op licht vochtige oppervlakken
• ● Afdekpapier met sleuven voor nauwkeurige bevestiging aan het 

oppervlak
• ● Verwerking vanaf –5°C.
• ● Geen extra lijm nodig

Opmerking:
De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet 
geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd 
of gelakt.

Productomschrijving:
De KSK afdichtfolie wordt gebruikt voor lucht-, wind- en waterdichte beves-
tiging op de constructie voor bouwelementen en in het gevelgebied. De folie 
wordt specifiek gebruikt om de onderste constructieaansluiting af te dichten 
volgens DIN 18195. Deze folie hecht uitstekend op standaardconstructieop-
pervlakken zoals beton, metselwerk, hout, metaal, veel kunststoffen, hard PVC 
en diverse koude bitumen.

Art.nr. Materiaaldikte Rolbreedte Rollengte Houdbaarheid vanaf pro-
ductie

VPE 

0800 630 100 1,5 mm 100 mm 20 m 12 maanden 4
0800 630 150 1,5 mm 150 mm 20 m 12 maanden 2
0800 630 200 1,5 mm 200 mm 20 m 12 maanden 2
0800 630 250 1,5 mm 250 mm 20 m 12 maanden 1
0800 630 300 1,5 mm 300 mm 20 m 12 maanden 1

KSK-afdichtfolie, zelfklevend
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Voordelen:
• Comprimeerbaar
• Voorkomt driepuntshechting
• Vult glasvoeg, daardoor minder isolatieverbruik
• Werkt als een bewegingsdempend onderdeel bij zware windbelasting
• Uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën
• Uitstekend bestand tegen verwering en UV-straling
• Verdraagzaam met acrylglas

Opmerking:
Montage: De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil.
Verwerkingstemperatuur: +5°C to 45°C
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C.
Opslag: 12 maanden in droge omgeving tussen +1°C en +20°C

Productomschrijving:
Compressband voor het opvullen van sponningen en overgangen bij het ver-
glazen van ramen, deuren en vaste beglazing.

Art.nr. Kleur Dikte Breedte Lengte VPE 
0800 209 002 Antraciet 2 mm 9 mm 20 m 10
0800 215 002 Antraciet 2 mm 15 mm 20 m 10
0800 209 003 Antraciet 3 mm 9 mm 20 m 10
0800 212 003 Antraciet 3 mm 12 mm 20 m 10
0800 215 003 Antraciet 3 mm 15 mm 20 m 10
0800 209 004 Antraciet 4 mm 9 mm 20 m 10
0800 212 004 Antraciet 4 mm 12 mm 20 m 10
0800 215 004 Antraciet 4 mm 15 mm 20 m 10
0800 215 005 Antraciet 5 mm 15 mm 10 m 10
0800 209 202 Wit 2 mm 9 mm 20 m 10
0800 209 203 Wit 3 mm 9 mm 20 m 10

femo compressband

Voordelen:
• ● Volledig zelfklevend
• ● Verdeelde folievoering voor gemakkelijke hantering
• ● Intelligent vochtbeheer door variabele sd-waarde (voorkomt schimmel-

vorming)
• ● Schept geen verwarring – biedt zekerheid voor planners en processors
• ● Zelfklevende strips aan beide zijden voor flexibele montagemogelijkheden

Toepassingsgebied:
Door de variabele SD-waarde kan deze folie worden gebruikt voor afdichting 

Productomschrijving:
Deze volledig zelfklevende vensterfolie wordt gebruikt voor de afdichting van 
raamverbindingsnaden. Het product is vochtregulerend en voorzien van een 
krachtige zelfklevende laag, waardoor het snel eenvoudig kan worden aange-
bracht op bijna elk oppervlak. 

Tapefolie duo

Vervolg volgende pagina
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Opmerking:
Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de 
zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet 
spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voor-
komen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden 
overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van mini-
maal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie 
overlappen. 
Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats 
worden bewaard voor een periode tot 12 maanden na de productiedatum.
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de 
toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient 
daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

binnen en buiten. Dankzij de vliesbekleding kan het volledige oppervlak van de 
folie worden bepleisterd. De folie hecht aan veel oppervlakken die gebruikelijk 
zijn in de bouw, zoals metselwerk, beton, PVC, metaal en meer.

Art.nr. Breedte Dikte Lengte Kleur Brand-
klasse

Min./max. 
temperatu-
urbesten-
digheid

Min./max. 
verwer-

kingstem-
peratuur

Minimale 
slagregen-
dichtheid 

(druk)

UV-bes-
tendig

VPE 

0800 506 070 70 mm 0,5 mm 25 m Zwart B2 -40 tot +80 
°C

-10 tot +40 
°C

600 Pa 3 maanden 4

0800 506 100 100 mm 0,5 mm 25 m Zwart B2 -40 tot +80 
°C

-10 tot +40 
°C

600 Pa 3 maanden 3

0800 506 140 140 mm 0,5 mm 25 m Zwart B2 -40 tot +80 
°C

-10 tot +40 
°C

600 Pa 3 maanden 2

Voordelen:
• De RECA JointPro is zuurbestendig, schuurvast en zeer buigzaam. Silicone 

blijft niet aan het werkstuk kleven.

Opmerking:
Voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van uitzet- en afdichtnaden.

Productomschrijving:
RECA Fugenprofi voegspatels met 3 speciale gereedschappen:
3,5 en 8 mm voor afdichtingen zonder trek- en drukbelasting.
11, 12, 14 en 17 mm voor voegen in vloeren, wanden en plafonds onder trek- 
en drukspanning.
Rond gereedschap voor het hol afwerken van voegen

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 703 RECA Fugenprofi 1

Fugenprofi siliconenspatel
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Voordelen:
• Omschakelbare overbrengingsverhouding (25:1 of 12:1)
• Antidripfunctie
• Gerubberde greep en trekker
• Corrosiebestendige speciale legering
• Draaibare beker
• Ladderhaak

Toepassingsgebied:
Door zijn instelbare overbrengingsverhouding kan dit pistool worden gebruikt 
voor zeer dunne vloeistoffen of zelfs voor zeer viskeuze materialen.
Bij het verwerken van lijm kunt u de antidripfunctie activeren, voor zeer 
nauwkeurige lijmpunten.

Productomschrijving:
Professioneel kitpistool met antidripfunctie en instelbare overbrengingsver-
houding

Art.nr. VPE 
0891 001 1

Kitpistool RECA Profi

Art.nr. Inhoud Aantal
0891 730 0891 731 20

0891 732 10

Voordelen:
• Er kunnen zoveel hoekadapters als nodig aan elkaar worden gekoppeld om 

hoeken van 45° of zelfs 90° te creëren.

Toepassingsgebieden:
Hoekadapters voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Er kan gebruik 
worden gemaakt van afdichtdoppen om geopende cartridges weer een lucht-
dichte afdichting te geven.

Productomschrijving:
Opschroefbare adapterstukken voor in de handel verkrijgbare PE-kokers

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Veiligheidsbladen beschikbaar op http://www.recanorm.de/de/dienstleis-
tungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Hoekadapter en afdichtdoppen



9

WWW.STEENKIST.NL

9.56

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 

Productomschrijving:
Transparante reservespuitmonden voor uitzetnaad- en afdichtmiddelkokers

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 750 Reserve-siliconenmondstukken 25

Reserve-siliconenmondstukken

Voordelen:
• Afdekkap voorkomt blessures 
• Universeel te gebruiken voor alle in de handel verkrijgbare verpakkingstape 
• Geïntegreerde rolrem voor gemakkelijke verwerking

Opmerking:
Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het 
beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende 
opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakeli-
jkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het 
verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Productomschrijving:
Robuuste rolhouder van plaatstaal en kunststof voor alle in de handel verkrijg-
bare verpakkingstape tot een breedte van 50 mm.

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0985 890 051 Afrolapparaat voor verpakkingstape 1

Afrolapparaat voor verpakkingstape
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Voordelen:
Metalen binnenzijde
Zeer licht in gewicht dankzij de twee halve schalen van nylon
Afzonderlijk getest op lekkage

Productomschrijving:
Professioneel 1K PU-schuimpistool in zeer lichte uitvoering

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 154 X-FOAM kunststofpistool 1

X FOAM kitpistool

Voordelen:
• Ventiel met speciale antikleefcoating voor eenvoudige reiniging; zeer robu-

uste verlengbuis uit één stuk

Productomschrijving:
Professioneel 1K PU-schuimpistool van metaal

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 155 PP/T-pistool metaal 1

PP/T kitpistool
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Voordelen:
Vernikkeld pistoolhuis
Messing naald

Productomschrijving:
Professioneel lichtgewicht 1K PU-schuimpistool

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 156 ECOFOAM BASIC pistool, metaal 1

ECOFOAM BASIC kitpistool

Productomschrijving:
Verwerkingspistool voor 2-componenten, 210 ml PU-schuimpatronen

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 153 Applicatiepistool 1

Kitpistool voor 2K patronen van 210 ml
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Productomschrijving:
Kitpistool voor 310 ml patronen; regelbaar met tandheugel

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 02 Kitpistool met tandheugel 1

Kitpistool met tandheugel

Productomschrijving:
Kitpistool voor 310 ml patronen; traploos instelbaar

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 0 Kitpistool, traploos regelbaar 1

Kitpistool, traploos

Voordelen:

Productomschrijving:
Kitpistool voor 310 ml patronen, met gesloten patroonbehuizing

 Kitpistool met gesloten behuizing

Vervolg volgende pagina



9

WWW.STEENKIST.NL

9.60

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 01 Kitpistool met transparante buis 1
0891 00 Kitpistool pro 2000 1

Voordelen:
• Metalen versie

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Productomschrijving:
Kitpistool voor 50 ml-versies van arecal 2K lijm

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0894 900 003 Kitpistool voor 50-ml patronen 1

Kitpistool voor 50-ml tweecomponentenlijm

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Veiligheidsbladen beschikbaar op http://www.recanorm.de/de/dienstleis-
tungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
20 mengtuiten voor arecal 2K lijm, nieuwe versie

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0894 900 004 Mengtuiten voor 2K MMA lijm 20

Mengtuiten voor 2-componentenlijm
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Voordelen:
• Snelhardend
• Corrosiewerend
• Hoge sterkte
• Waterdicht
• Met testcertificaat
• Voor binnen en buiten

Opmerking:
Geschikt voor alle schone, dragende, vaste, niet gladde, minerale oppervl-
akken.
Mengverhouding van één deel water op drie delen snelcement.
Verwerkbaar vanaf 5°C tot max. 25°C. Niet verwerken bij vorst of op bevroren 
oppervlakken.
Het product heeft een ‚open‘ tijd (verwerkingstijd) van 3 tot 5 minuten. Hoge 
temperaturen en heet water verkorten de verwerkingstijd. Lage temperaturen 
en koud water verlengen de verwerkingstijd.

Toepassingsgebied:
Voor een snelle montage van:
IJzeren hekken, balkonrails en trapleuningen, brandtrappen, scharnieren, 
deur- en raamkozijnen, garagedeuren, apparaten voor het maken van heet 
water, schakelkasten, etc., wanneer een snelle en vroegtijdige belastbaarheid 
is vereist.

Productomschrijving:
Op cement gebaseerde, snelhardende metselspecie die na korte tijd een 
hoge buigtreksterkte en druksterkte bereikt. Chromaatarm conform richtlijn 
2003/53/EC

Art.nr. Opmerking bij inhoud VPE 
0898 515 25 2 zakken van elk 5 kg, verpakt in een emmer 1

RECA herstelcement

Toepassingsgebieden:
Novaclean kan worden gebruikt voor:
Verwijdering van olie, vet, harsen en lijmresten, voor koppelings- en remonder-
delen
Reiniging van motoronderdelen, veren, elektrische systemen, starters, rollagers 
en geleiders
Verwijdering van hardnekkige vlekken op kussens en textiel

Opmerking:
Niet spuiten op hete componenten. Rubberen/kunststof onderdelen, kussens, 
textiel en gelakte oppervlakken eerst controleren op geschiktheid

Productomschrijving:
arecal Nova Clean met aceton is een hoogst geconcentreerde reiniger voor alle 
onderhouds- en installatiewerkzaamheden

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 613 500 arecal Fillup hervulbare spuitbus 500 ml 1
0895 610 10 Kan 10 l 1
0895 013 500 Spuitbus 500 ml 15 1

arecal Novaclean remreiniger
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Voordelen:
• arecal Clean is acetonvrij en heeft daarom een grotere materiaalverdraag-

zaamheid met kunststof, afdichtingen, enz.
• Het product werkt zonder residu achter te laten. In vergelijking met het 

gebruik van verdunning blijven geen residuafzettingen achter. Verwijdert 
zelfs verharste smeermiddelen. Clean is niet-corrosief.

Toepassingsgebieden:
arecal Clean is de ideale reiniger voor gebruik in alle industrieën, voor hand-
werk, en voor reparatie en installatie. Clean verwijdert al het olieachtige 
en vetachtige vuil, bijv. op remmen (trommel- en schijfremmen, voeringen, 
remblokken, cilinders, veren en bussen), op koppelingen (koppelingsvoeringen 
en koppelingsonderdelen), op motoronderdelen (carburateur, benzine- en olie-
pompen, versnellingsbakken, etc.)

Opmerking:
Niet spuiten op hete componenten. Controleer vóór gebruik of de reiniger kan 
worden gebruikt op rubberen en kunststof onderdelen en gelakte oppervl-
akken.

Productomschrijving:
Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0895 014 500 arecal CLEAN spuitbus 500 ml 24

arecal Clean remreiniger, acetonvrij

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor het verwijderen van kleefstoffen, oude etiketten en lijmresten. 
De ingrediënten van arecal Top Clean (terpeen) lossen lijmresten op tot hun 
samenstellende delen. arecal Top Clean heeft een prettige citroengeur dankzij 
de natuurlijke ingrediënten.

Opmerking:
Geschiktheid en combinatie met het materiaal altijd testen voor gebruik. Let op: 
het kan enkele minuten duren voordat het product lijmresten heeft opgelost.

Productomschrijving:
Uitstekende lijmverwijderaar en onderdelenreiniger op basis van citroenschil-
extract.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 612 500 arecal Fillup hervulbare spuitbus 500 ml 1
0895 411 10 Kan 10 l 1
0895 412 500 Spuitbus 500 ml 15 1

arecal Top Clean citrusreiniger
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Voordelen:
• Met een verbeterde formule, zodat het product ook op koude oppervlakken 

beter zijn werk doet!

Toepassingsgebieden:
Reinigt vensterruiten van binnen en buiten. Geeft een helder zicht. Werkt 
zonder strepen.
Ook geschikt voor spiegels, glazen kasten, vitrines, glazen tafels, televisiesets, 
PC-monitors en autoruiten, achteruitkijkspiegels en koplampen.

Verwijdert moeiteloos vervuilingen zoals vuil, vingerafdrukken, vliegen en 
vogelpoep, kook- en rookresidu.

Opmerking:
Product laten inwerken, dan pas afwissen.
*Aangezien de samenstelling van textielvezels sterk kan verschillen, met name 
wat kleurstoffen betreft, adviseren wij u het product voor gebruik op een onop-
vallende plek te testen.
Sterk vervuilde oppervlakken moeten mogelijk meerdere malen worden gerei-
nigd.

Productomschrijving:
Reinigingsspray die een stevige schuimlaag vormt nadat de spray op het 
oppervlak is gespoten en zich zelfs op verticale oppervlakken hecht, wat een 
langere werkingstijd tot gevolg heeft. 

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 214 400 arecal Uniclean Plus, spuitbus 400 ml 15 1

RECA arecal Uniclean Plus

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor voorruiten van voertuigen, chromen onderdelen, koplampen, 
ruiten, spiegels, tegels en diverse soorten vloerbedekkingen, enz.

Opmerking:
Gelijkmatig over de te reinigen oppervlakken sproeien. Even laten inwerken en 
vervolgens schoon- en droogwrijven met een schone doek.

Niet gebruiken in de zon of op warme oppervlakken. Niet geschikt voor poly-
carbonaatglas. Vrij van siliconen en AOX.

Kan worden gebruikt met arecal Pumpup, artikelnr.: 0892 600 006 of arecal 
spuitfles, art.nr.: 0892 600 500.

Productomschrijving:
RECA arecal Active Clean is een vloeibaar reinigingsmiddel die vuil oplost en 
het verwijdert, bijvoorbeeld olie, vet, insecten, vogelpoep en rubberstof.

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0895 214 5 arecal Active Clean, actieve ruitensproeiervloeistof, jerrycan 1

RECA arecal Active Clean, actieve ruitensproeiervloeistof
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Toepassingsgebieden:
Voor het reinigen van bijv. olieachtige of zwaar vervuilde werkplaatsvloeren, 
machines, gereedschappen of andere onderdelen. Tevens geschikt voor het 
reinigen van motoren!

arecal OIL CLEAN kan onverdund of verdund tot 1:20 worden gebruikt. Veron-
treinigde onderdelen inspuiten, kort laten inwerken en vervolgens afspoelen of 
afwissen. Tevens geschikt voor gebruik in hogedrukreinigers.

Het product emulgeert slecht, wat inhoudt dat olieafscheiders geen hinder 
ondervinden!

Opmerking:
Niet gebruiken op gelakte oppervlakken die blootstaan aan grote hitte of sterk 
zonlicht aangezien daardoor streepvorming kan optreden. Vermijd contact met 
aluminium oppervlakken of test het verdunde product van tevoren

arecal OIL CLEAN biedt uitstekende prestaties bij het verwijderen van hars van 
zaagbladen, het oplossen van booremulsies van kolomboren en/of snijramen en 
is uitermate geschikt voor het verwijderen van aangekoekt vuil van tegels, bijv. 
in sanitaire voorzieningen/wasstraten.

Productomschrijving:
Universele reiniger voor het verwijderen van vette verontreinigingen van vrijwel 
alle oppervlakken. Oplosbaar in water!

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 51 arecal OIL CLEAN 1 liter 1 l 6 1
0895 5 arecal OIL CLEAN kan 5 l 1

arecal OIL CLEAN werkplaatsreiniger

Toepassingsgebieden:
Verwijdert olie, vet, roet en ander vuil van branderonderdelen zoals mond-
stukken, keerplaten, ventilatorwielen, binnenbehuizingen, startelektroden, 
ketelbehuizingen en andere metalen onderdelen.

Opmerking:
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken. De brander 
en boiler altijd uitschakelen met de hoofdschakelaar voordat u de reiniger 
gebruikt. Zorg tijdens het gebruik voor voldoende ventilatie. Het systeem mag 
pas weer in gebruik worden genomen als het oplosmiddel volledig is verdampt 
en de machineruimte goed is gelucht.

Toepassingsgebied:
Te reinigen onderdelen inspuiten en laten inwerken. Grof vuil verwijderen met 
een borstel, losgekomen verontreiniging afspoelen met een spuitstraal. Aflo-
pend oplosmiddel opvangen. 

Productomschrijving:
Oplosmiddelreiniger in spuitbus op basis van een mengsel van organische 
oplosmiddelen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0895 016 400 arecal Burner Clean spuitbus 400 ml 1

arecal Burner Clean branderreiniger
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Toepassingsgebieden:
Ideaal voor oppervlakken van roestvrij staal, geanodiseerd en geëmailleerd 
metaal en non-ferrometalen. Inox Cleaner is een krachtige reiniger voor het 
verwijderen van vuil en vet- en oliehoudende resten.

Opmerking:
Verontreinigde oppervlak inspuiten met arecal Inox Cleaner, in laten werken en 
grondig afpoetsen met een doek. Zo nodig een spons of zachte borstel gebru-
iken om het reinigingsproces te ondersteunen. Het gereinigde gebied vervol-
gens behandelen met arecal Inox Finish.

Productomschrijving:
Reinigingsproduct voor gebruik op RVS oppervlakken.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 112 500 Inox Cleaner kunststof fles 500 ml 6 1

arecal Inox Cleaner RVS-reiniger

Toepassingsgebieden:
“arecal Inox Finish verwijdert lichte verontreinigingen zoals stof, poetsstrepen 
en vingerafdrukken. Geschikt voor gebruik op oppervlakken van RVS, chroom, 
koper, geanodiseerd
en geëmailleerd metaal. arecal Inox Finish is een olieachtige substantie en 
daardoor met name geschikt voor grotere oppervlakken.“

Opmerking:
Voor een optimaal resultaat mag het product alleen op een droge ondergrond 
worden gespoten en vervolgens worden afgeveegd met een zachte doek.

Productomschrijving:
Onderhoudsspray voor alle RVS-oppervlakken en onderdelen die zijn gemaakt 
van chroom, messing en aluminium.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 111 400 Inox Finish spuitbus 400 ml 12 1
0895 110 10 Kan 10 l 1

arecal Inox Finish onderhoudsmiddel voor RVS
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Voordelen:
• Dankzij de antistatische additieven biedt het product tijdelijke bescherming 

tegen stof

Toepassingsgebieden:
Reinigt fittingen, zittingen, hemelbekleding, enz. Het product verwijdert nico-
tineresten en laat een aangename perzikgeur achter.

Opmerking:
De bus voor gebruik goed schudden voor een optimale schuimvorming. 
Het product vanaf korte afstand op het te reinigen oppervlak gelijkmatig 
sproeien.
Voor gevoelige oppervlakken is het beter het product op een schone doek te 
spuiten en de te reinigen oppervlakken hiermee in te wrijven.
Bij het reinigen van weefsels en textiel het schuim inwrijven en kort daarna 
verwijderen met een borstel of stofzuiger.

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Materiaal voor 
gebruik testen op geschiktheid.

Productomschrijving:
Universele reiniger voor voertuiginterieurs.
Het product reinigt alle oppervlakken in het voertuig op zachte maar grondige 
wijze

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 216 400 arecal Insider, interieurreiniger 400 ml 6 1

arecal Insider, interieurreiniger

Toepassingsgebieden:
Deze siliconenvrije cockpitspray is uitstekend geschikt om het passagiersinte-
rieur een betere uitstraling te geven. 
Er verschijnt een zijdematglans nadat het product op de oppervlakken is 
gespoten. Het verdient aanbeveling om na te wrijven met een zachte doek.
Het product is uitstekend geschikt voor alle kunststof onderdelen in het autoin-
terieur en voor rubbermatten

Opmerking:
Voor het beste resultaat het product op een schone doek spuiten en de te 
behandelen oppervlakken inwrijven.

Productomschrijving:
Cockpitspray met de geur van nieuwe auto‘s

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 011 400 arecal FRESHAIR, cockpitspray 400 ml 12 1

arecal Fresh Air cockpitspray
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Toepassingsgebieden:
“Lost roest op en verwijdert dit, zelfs de hardste sulfaatafzettingen en niet-
brandbaar residu. 
Reinigt automatisch, snel en grondig.
Gebruikersvriendelijk, materiaalvriendelijk en milieuvriendelijk. 
Zorgt voor een optimale warmteoverdracht en winstgevendheid van het sys-
teem en bespaart op verwarmingskosten.“

Opmerking:
“Spuit de verontreinigde branderkamers in met het product. Laat het enige 
momenten inwerken en zet de verwarmingsketel dan circa 10 minuten aan. 
Vervolgens de onbrandbare deeltjes uitzuigen of -vegen.
Schakel het systeem uit voordat u het product aanbrengt! 
Niet op de brander of elektrische systemen spuiten!
Zorg dat er tijdens het gebruik voldoende schoorsteentrek is!

De inhoud van de spuitbus volstaat voor het reinigen van normaal verontrei-
nigde ketels met een capaciteit tot ca. 30,000 kcal/35 kW.“

Productomschrijving:
arecal boilercleaner is een gebruiksklare reiniger voor oliegestookte boilers.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 710 500 arecal ketelreiniger spuitbus 500 ml 12 1
0895 710 5 Kan 5 l 1

arecal ketelreiniger

Toepassingsgebieden:
Verwijdert as en andere door het milieu veroorzaakte afzetting. Tevens geschikt 
voor gascondensatieketels. Tussen de lamellenblokken of op de verwarmings-
vlakken sproeien en laten inwerken (ca. een minuut). Start vervolgens het sys-
teem en laat het schoonbranden. Lost as op en zet dit chemisch om.

Opmerking:
Schakel het systeem uit voordat u het product aanbrengt! Niet op de brander 
of elektrische systemen spuiten. Zorg dat er tijdens het gebruik voldoende 
schoorsteentrek is.

Productomschrijving:
Reinigingsproduct voor het verwijderen van afzetting uit verwarmingssys-
temen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 810 500 arecal ketelreiniger spuitbus 500 ml 12 1
0895 810 5 Kan 5 l 1

arecal gasketelreiniger
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Toepassingsgebieden:
Voor het desinfecteren van oppervlakken in openbare toiletten
Voor het desinfecteren van handen, met name tijdens koude perioden en in het 
griepseizoen

Vanwege de handige containergrootte is de arecal alcoholhoudende snelonts-
metter ideaal tijdens reizen en voor installatiewerk. 
Het product bevat een snel verdampende secundaire alcohol en verdampt vri-
jwel volledig zonder residu. 
- Heeft een aangenaam mild citrusaroma

Opmerking:
Oppervlakken inspuiten met arecal snelontsmetter op alcoholbasis en minstens 
60 seconden laten inwerken of wachten tot het product is verdampt.
Voor het tijdelijk ontsmetten van handen de handen inspuiten met het product 
en wachten tot ze gedroogd zijn (circa 60 sec.); maak gedurende deze tijd 
een wasbeweging met de handen en zorg dat ook de delen tussen de vingers 
worden bevochtigd met het product.

Productomschrijving:
arecal ontsmettingsmiddel op alcoholbasis is een snel te gebruiken product 
voor het tijdelijk desinfecteren van oppervlakken en voor het snel ontsmetten 
van de handen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0895 915 075 arecal snelontsmetter 75 ml 6

arecal snelontsmetter

Voordelen:
• De effectiviteit tegen omhulde virussen wordt bevestigd door het EUROVIR 

Hygiene Laboratory, een erkend testcentrum voor het Robert Koch Instituut

Toepassingsgebieden:
voor grondige desinfectie ter bestrijding van bacteriën en virussen

Opmerking:
gebruik van een biocide die is geregistreerd bij het Duitse Federaal Instituut 
voor arbeidsveiligheid en -gezondheid (baua): Nr. N-89014

Toepassingsgebied:
Breng de reiniger ruim aan op de te behandelen oppervlakken en laat het pro-
duct inwerken totdat het volledig is uitgewasemd (ca. 15 minuten). Nabehande-
ling van de gedesinfecteerde oppervlakken is niet nodig.

Productomschrijving:
arecal desinfectiemiddel voor oppervlakken is een reinigingsmiddel voor alle 
wasbare voorwerpen en oppervlakken. De formule desinfecteert, reinigt en 
beschermt oppervlakken van glas, kunststof en metaal

Art.nr. VPE 
0895 919 5 1

arecal desinfectiemiddel voor oppervlakken 5 liter
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Toepassingsgebieden:
• Beschermings- en verzorgingsproduct voor kunststof, rubber en metaal.
• Geeft kunststof onderdelen (bijv. bumpers, radiateurgrilles, spoilers, 

beschermstrips, vinyl daken enz.) een mooie glans en voorkomt barstjes in 
het materiaal.

• Rubber onderdelen (bijv. portierrubbers, motorkap- en kofferdekselrubbers, 
rubber buffers, stootstrips, koelslangen, etc.) worden beschermd en worden 
daardoor niet bros, vriezen niet vast en verkleven niet.

• 
• Het product geeft een waterbestendige coating op vouw- en cabriodaken, 

en het antistatische effect beschermt tegen stof. Het beschermt elektrische 
contacten tegen vocht en smeert zonnedaken, stoelrails, enz. 

• 
• Voorkomt hinderlijk kraken en piepen, vooral bij contact tussen verschil-

lende materialen (bijv. metaal op plastic). 
• Geschikt als montagehulp, bijv. voor slangkoppelingen of voor het trekken 

van kabels.
• Veelzijdig inzetbaar als scheidingsmiddel voor gietvormen.

Opmerking:
Belangrijk in de koudere maanden, bijv. voor alle deur- en raamafdichtingen

Productomschrijving:
Voor behoud van alle kunststof onderdelen, ook geschikt als antiwrijvings-, 
scheidings- en smeermiddel

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 312 500 Siliconenspuitbus 500 ml 15 1

arecal siliconenspray

Toepassingsgebieden:
Verwijder snel en betrouwbaar alle losse, opwarrelende bedekkingen, bijv. stof, 
van alle voorwerpen, gereedschappen, apparatuur.
Ideaal voor fijnmechanica en optische apparaten zoals camera’s, lenzen, com-
putertoetsenborden, enz.
Spuit niet in elektrisch geleidende systemen!

Opmerking:
Schakel vóór gebruik alle elektrische voorzieningen (ventilators, airconditionin-
geenheden, verlichting, enz.) en apparaten uit, met inbegrip van automatische 
schakelaars en sensoren. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische opla-
ding. Ventileer na gebruik; bedien geen elektrische schakelaars voordat er is 
geventileerd.
De spuitbus bij het spuiten altijd verticaal houden; niet 180° draaien of 
ondersteboven spruiten. Door ondersteboven te spuiten wordt een bevrie-
zingseffect gecreëerd waardoor materialen worden gekoeld tot -30°C! 
De spuitbus wordt optimaal op druk gehouden door de spuitkop met korte 
intervallen in te drukken.

Productomschrijving:
Luchtdrukspray voor het reinigen en ontstoffen van apparaten op moeilijk 
bereikbare plaatsen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 911 400 arecal POWAIR luchtdrukspray 400 ml 6 1

arecal POWAIR luchtdrukspray
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Voordelen:
• Verdampt volledig na een korte periode zonder resten achter te laten. Het 

product laat geen vlekken of strepen achter op blank metaal of glazen 
oppervlakken. Verwijdert effectief zowel vet als in water oplosbaar vuil en 
is tegelijkertijd zacht voor materialen.

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor een veelheid aan toepassingen op gebied van elektronica, fijn-
mechanica en optica.
Voor de reiniging van optische apparatuur, lees- en schrijfkoppen, precisie-
instrumenten, pcb‘s, spiegels en metalen hoogglansoppervlakken.

Opmerking:
Controleer vóór het aanbrengen of de reiniger geschikt is voor kwetsbare 
kunststoffen en oppervlakken door deze te testen op een onopvallende plek.

Toepassingsgebied:
Voor een zachte en effectieve reiniging van kwetsbare oppervlakken.
Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/
met primer behandelen of kleefstof aanbrengt. 

Breng voor normale oppervlakken de reiniger direct op het te reinigen 
oppervlak aan en veeg snel af met een zachte, schone, pluisvrije doek. Wan-
neer u kwetsbare oppervlakken reinigt, brengt u de IPA-reiniger aan op een 
doek en veegt u het oppervlak schoon.

Productomschrijving:
Reinigingsspray die ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gebruikt

Art.nr. Grootverpakking VPE 
0895 012 400 12 1

arecal IPA isopropanolreiniger

Art.nr. VPE 
3699 200 345 1
3699 400 442 1
3699 400 537 1

<STEPREF A=“AT_PublicationTitle“ O=“CL02_5012“ OT=“Product“ 
VC=“1601_nl“ VO=“41141296“ W=“Approved“ />



9

WWW.STEENKIST.NL

9.71

Voordelen:
arecal Rostex biedt doorslaggevende voordelen vanwege de toevoeging van 
additieven op basis van OMC2-technologie:
1. Dringt zeer krachtig door en bespaart tijd dankzij de snelle werking van het 
product.
2. De toevoegingen zorgen ook voor smering en beperken slijtage van de 
behandelde onderdelen.
3. Langdurige corrosiebescherming aangezien de oliën in het product slechts 
langzaam verdampen.

Toepassingsgebieden:
Voor demontage van vastgeroeste, vastgebrande en verkleefde onderdelen
Op schroeven, bouten, fittingen, geleiders, hefbomen, schuifrails, lagers. Ver-
helpt piepjes, kraakjes en stroefheid. Beschermt tegen corrosie en slijtage. Bij 
elke inspectie en reparatie.

• Maakt roest los, lost roest op, beschermt tegen corrosie
• Hoog kruip- en penetratievermogen
• Wast en spoelt op actieve wijze
• Verdringt nevel en vocht op effectieve wijze
• Verzorgt en beschermt
• Verhardt en verkleeft niet
• Compatibel met verf, rubber en kunststof
• Penetreert onder roest en maakt vastgevreten schroeven los
• Duurzame bescherming tegen verdere roestvorming

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Zeer krachtig werkende kruipolie met speciale toevoegingen (OMC2).

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0896 011 300 Spuitbus 300 ml 12

arecal Rostex roestoplosser

Toepassingsgebieden:
arecal Nix reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, 
systemen en gereedschappen.
arecal Nix kan worden toegepast als contactspray, als corrosiebescherming 
voor onbewerkte metalen, ter voorkoming van corrosie van elektrische com-
ponenten, kabelverbindingen, relais, koppelingen, voor het smeren van sloten, 
scharnieren, bussen, lagerbussen en assen, en voor het losmaken van verro-
este bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren en verbindingen. Het middel is 
geschikt voor liftdeuren en -installaties, automatische garagedeuren, raams-
loten en -scharnieren, jaloezieën, deursloten, scharnierpennen, grendels en 
deurscharnieren. Tevens voor onderhoud van gereedschap, tuinmachines, heg-
genscharen, grasmaaiers, fietskettingen, brommers, voor wiellagers en crank-
stellen, remhendels, kettingwielen, katrollen, vishengels, elektrische contacten, 
ophangingen, tandwielen, bougiehouders, Bowden-kabels, stoelrails, enz.

Productomschrijving:
Multifunctionele spray voor diverse toepassingen.

arecal Nix multifunctionele spray

Vervolg volgende pagina
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Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Art.nr. Typeom-
schrij-
ving

Inhoud Chemi-
sche basis

Smeer-
stofsys-

teem

Geur Houd-
baar-
heid 

vanaf 

Silico-
nenvrij

Zuurvrij Harsvrij AOX-vrij Grootverpakking VPE 

0896 116 400 RECA 
arecal Nix 
spuitbus

400 ml Minerale 
olie

Olie Karakte-
ristiek

24 
maanden

Ja Ja Ja Ja 12 1

Toepassingsgebieden:
• arecal Ultra reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, 

machines, systemen en apparatuur.
• arecal Ultra kan worden gebruikt als contactspray, als corrosiebescherming 

voor kale metalen; om corrosie op elektrische componenten, kabelaanslu-
itingen, relais en koppelingen te voorkomen; voor het smeren van sloten, 
scharnieren, bussen, krukken en assen; voor het losmaken van verroeste 
bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren en verbindingen.

• arecal Ultra is geschikt voor liftdeuren, verkoopautomaten, automatische 
garagedeuren, raamsloten en -scharnieren, jaloezieën, deursloten, schar-
nierpennen, grendels en deurscharnieren. Tevens voor onderhoud van 
gereedschap, tuinmachines, heggenscharen, grasmaaiers, fietskettingen, 
brommers, voor wiellagers en crankstellen, remhendels, kettingwielen, 
katrollen, vishengels, elektrische contacten, ophangingen, tandwielen, 
bougiehouders, Bowden-kabels, stoelrails, enz.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Multifunctionele olie voor diverse toepassingen.

Art.nr. Typeom-
schrij-
ving

Inhoud Chemi-
sche basis

Geur Houd-
baar-
heid 

vanaf 

Silico-
nenvrij

Zuurvrij Harsvrij AOX-vrij Grootverpakking VPE 

0896 621 500 arecal 
Fillup her-

vulbare 
spuitbus

500 ml Minerale 
olie

Karakte-
ristiek

24 
maanden

Ja Ja Ja Ja Perslucht 
in spuitbus

1

0896 621 5 Kan 5 l Minerale 
olie

Karakte-
ristiek

24 
maanden

Ja Ja Ja Ja Kan 1

0896 115 100 RECA 
arecal 
Ultra 

spuitbus

100 ml Minerale 
olie

Karakte-
ristiek

24 
maanden

Ja Ja Ja Ja Spuitbus 12

0896 115 400 RECA 
arecal 
Ultra 

spuitbus

400 ml Minerale 
olie

Karakte-
ristiek

24 
maanden

Ja Ja Ja Ja Spuitbus 12 1

RECA arecal Ultra multifunctionele olie
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Voordelen:
• Verhardt of verkleeft niet
• Penetreert onder roest en maakt vastgevreten schroeven los

Toepassingsgebieden:
arecal RUSTSHOCK maakt allerlei soorten vastgeroeste schroefverbindingen 
los.
Dankzij de kracht waarmee het product doordringt, kruipt het zelfs in de meest 
vastgeroeste schroefverbinding en maakt het deze los door middel van koude-
krimp. De verbinding kan vervolgens gemakkelijk worden losgeschroefd zonder 
het gebruik van zwaar gereedschap!

Voor demontage van vastgeroeste, vastgebrande en verkleefde onderdelen
Op schroeven, bouten, fittingen, geleiders, hefbomen, schuifrails, lagers
Voor onderhoud, inspectie en reparatie

Opmerking:
Door het bespoten materiaaloppervlak te koelen (bevriezen) tot -45°C ver-
schijnen er microfijne scheurtjes bij de verbindingspunten in de corrosielaag, 
die de roest desintegreren en aldus een betere penetratie van de actieve ingre-
diënt garanderen. 

Productomschrijving:
arecal Rustshock is een roestoplosser met een uitzonderlijk hoog kruipver-
mogen en bevriezingseffect.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 311 400 Spuitbus 400 ml 12 1

arecal RUSTSHOCK roestoplosser

Voordelen:
• Het product biedt langdurige corrosiebescherming,
• temperatuurbestendig van -180 tot +1200°C

Toepassingsgebieden:
Voor assen en spillen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, tapeinden, 
scharnieren en connectors, afsluitventielen, enz.

Batterijpolen en -verbindingen, draaiverbindingen, wielbouten en -moeren, 
enz.

Bestand tegen nagenoeg alle mechanische en de meeste chemische invloeden 
en is bestand tegen uitspoeling door zoet of zout water, sterke basische oplos-
singen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom, enz.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Schuurvast, temperatuurbestendig speciaalsmeermiddel op aluminiumbasis 
beschermt schroefverbindingen tegen slijtage en voorkomt dat deze vastlopen. 

arecal Thermo 1200 smeermiddel

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 512 400 arecal THERMO 1200

spuitbus
400 ml 6 1

Voordelen:
• Extreem bestendig tegen hoge druk en hoge temperaturen. 

Toepassingsgebieden:
Voor assen en spillen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, tapeinden, 
scharnieren en connectors, afsluitventielen, enz. 
Voor batterijpolen en -verbindingen, draaiverbindingen, wielbouten en 
-moeren.
Bestand tegen nagenoeg alle mechanische en de meeste chemische invloeden 
en is bestand tegen uitspoeling door zoet of zout water, sterke basische oplos-
singen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom, enz.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Schuurvast, temperatuurbestendig speciaalsmeermiddel op koperbasis. Het 
product voorkomt slijtage en vastlopen en biedt langdurige corrosiebescher-
ming.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 513 400 arecal THERMO 800

spuitbus
400 ml 6 1

arecal Thermo 800 koperpastaspray

Voordelen:
Grafietvrij

Toepassingsgebieden:
Voorkomt slijtage, smeert en dicht af

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 

Productomschrijving:
Poly-Butyl-Cuprysil (PBC) is een universele pasta voor gebruik als middel tegen 
vastlopen, montagepasta, schroefpasta, scheidingsmiddel, smeermiddel, hoge-
druk- en hittebestendig vet.
De pasta is niet elektrisch geleidend.

Koperpasta
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productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0898 001 Tube 100 1

Voordelen:
• Zeer geschikt voor roterende onderdelen

Toepassingsgebieden:
arecal Tef Clear is geschikt voor het smeren van alle glijvlakken, spieassen, 
cardan- en universele gewrichten, spindels, geleiders, transportkettingen en 
-tandwielen, met name in stoffige omgevingen!
Garandeert een niet-vette afdichting op het volledige behandelde oppervlak!

Opmerking:
Mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 300°C.

Productomschrijving:
Synthetisch, sterk hechtend speciaalsmeermiddel met *PTFE.
*PTFE = polytetrafluoretheen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 711 400 Spuitbus 400 ml 6 1

arecal Tef Clear PTFE smeerspray

Voordelen:
• Plantaardig smeermiddel

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor draaien, frezen, zagen en draadsnijden in alle soorten staal, roest-
vast staal, gietstaal, titanium en andere non-ferrometalen. Heeft een koelende 
en smerende werking.
Verlengt de standtijd van gereedschappen aanzienlijk.
Vrij van petroleumcomponenten. BIO-product.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Hoogwaardige boor- en snijolie.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 413 400 Biocut spuitbus 400 ml 15 1
0896 630 10 Kan 10 l 1

arecal Biocut boor- en snijvloeistof
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Voordelen:
• Het product is zwavelvrij en vrij van petroleumproducten. 
• Arbeidsintensieve ontvettingswerkzaamheden met organische oplosmid-

delen zijn bijvoorbeeld niet nodig omdat het product met helder water 
gemakkelijk kan worden weggewassen. 

Toepassingsgebieden:
arecal Foam Cut is uitstekend geschikt voor: 
Draadsnijden
Schroeftappen
Centreren
Ruimen en uitboren met ruimers
Boren en frezen
Op alle metalen toepasbaar, ferro- en non-ferrometalen, bijv. staal, ongele-
geerd en gelegeerd, allerlei soorten gietwerk: gietstaal, temperijzer, spuitgiet-
werk, evenals koper en koperlegeringen, zoals messing gietwerk, rood brons en 
ook voor alle chroom-nikkel legeringen. 

Opmerking:
Dankzij de speciale samenstelling is arecal Foam Cut compatibel met alle in 
water oplosbare koelsmeermiddelen. 

Productomschrijving:
arecal Foam Cut snijolie is een sterk geactiveerde hoogwaardige snijolie voor 
de moeilijkste metaalsnijtaken, en produceert een olieschuim met goede 
hechting wanneer opgebracht op het werkstuk. 

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 414 400 arecal Foamcut boor- en snijvloeistof 400 ml 12 1

arecal FOAMCUT snijolieschuim

Voordelen:
• Rood gekleurd volgens DVGW-voorschriften en gemakkelijk verwijderbaar, 

zodat drinkwater na het spoelen niet verandert qua voorkomen, smaak en 
geur.

Toepassingsgebieden:
Primair voor gebruik op drinkwaterleidingen.

Opmerking:
Het gebruik van conventionele, op petroleum gebaseerde draadsnijmiddelen is 
niet toegestaan in drinkwatervoorzieningen, aangezien de olie niet kan worden 
uitgewassen

Productomschrijving:
“arecal DVGW boor- en snijolie is een petroleumvrij, synthetisch draadsnij-
middel voor de installatie van drinkwatervoorzieningen op locatie en op bou-
wplaatsen. 
DVGW-toelating: Testnummer DW-201AU2306.“

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 411 10 Kan 10 l 1
0896 411 400 Snijolie spuitbus 400 ml 15 1

arecal snijolie
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Voordelen:
Voldoet aan de TRGS 611-vereisten. 
Toedieningsconcentratie:
Algemeen verspaningswerk: 1:20 (5%)
Zware bewerking
(bijv. hooggelegeerd staal): 1:10 (10%)

Toepassingsgebieden:
Voor metaalsnijprocedures in separaat en centraal aangevoerde verspanings-
gereedschappen bij verspaning van gietmaterialen, staal, aluminium en non-
ferrometalen.
Langdurige stabiliteit, uitstekende corrosiebescherming, goede smering, goede 
bestendigheid tegen micro-organismen. Geschikt voor draaibanken, freesma-
chines en boormachines, NC- en CNC-machines en cirkelzagen, bandzaagma-
chines en zaagbeugels. Het product is chloorvrij.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Wateroplosbaar, emulgerend koelmiddel

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0896 600 10 arecal koelmiddelconcentraat kan 10 l 1

Arecal koelmiddelconcentraat

Voordelen:
• Economisch en gemakkelijk in het gebruik
• Uitstekende smering en koeling
• Verlengt de standtijd van gereedschappen

Toepassingsgebieden:
Voor het smeren en koelen van metalen zaagbladen
Ideaal voor draadsnijden, tappen, enz.
Uitstekende resultaten bij slijpen van oppervlakken
Geschikt voor allerlei materialen

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Hoogwaardig snijvet in praktische 350 g kartonnen cartridge

Art.nr. Typeomschrijving Gewicht per verpakkingseenheid VPE 
0896 600 350 arecal koelmiddelpen 350 g 1

arecal koelmiddelpen
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Voordelen:
• Behandelde onderdelen zijn uitstekend beschermd tegen corrosie. 

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor snel lopende aandrijfkettingen en voor open of halfopen bedrijf 
zonder separate smeerapparatuur.
Voor langdurige interne en externe smering van rolkettingen evenals meerrijige 
vorkheftruckkettingen en enkel- of meervoudige platenkoppelingskettingen.
arecal Long Lub Basic biedt een sterke slijtagebescherming en bestendigheid 
tegen water.

Opmerking:
Reiniging van alle smeermiddelresidu en vuil vanaf glijdende oppervlakken is 
vanzelfsprekend.
Bus goed schudden voor gebruik. Oppervlakte bespuiten vanaf een afstand van 
ca. 20 cm. Wachten op penetratie en oppervlakte zo nodig opnieuw bespuiten. 
Na ca. 10 minuten na spuiten en ventileren de ketting weer in bedrijf nemen. 

Productomschrijving:
Smeermiddel met uitstekend kruipvermogen en ruimtepenetrerend vermogen 
plus zeer goede hechtingseigenschappen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 214 400 arecal Long Lub Basic 400 ml 15 1

arecal Long Lub Basic hechtend hogedruksmeermiddel

Voordelen:
• Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor universele smering, in het bijzonder voor allerlei soorten snel 
lopende aandrijfkettingen, en voor open of halfopen bedrijf en onder spanning 
met hoge druk.
Voor langdurige interne en externe smering van rolkettingen zoals motorfiets-
kettingen of meerrijige vorkheftruckkettingen en enkel- of meervoudige platen-
koppelingskettingen, zonder smeerapparatuur.

Opmerking:
Bestendig binnen een temperatuurbereik van -30°C tot +200°C

Productomschrijving:
Smeermiddel met uitstekend kruipvermogen en ruimtepenetrerend vermogen 
plus voortreffelijke hechtingseigenschappen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 213 400 arecal Long Lub 400 ml 15 1

arecal Long Lub hechtend hogedruksmeermiddel
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Voordelen:
• Heeft geluiddempende eigenschappen
• Voorkomt schokken bij het opstarten
• Beschermt tegen corrosie en slijtage.
• Voorkomt dat kabels bros worden in koude omstandigheden
• Viscoplastische en waterbestendige eigenschappen
• Vrijwel droge laag smeermiddel zonder stofbindend effect

Toepassingsgebieden:
Voor lieren, transport- en hefsystemen en draagkabels en kabelstroppen

Opmerking:
Reinig alle onderdelen grondig voorafgaand aan het inspuiten (bijv. met een 
arecal Clean en/of arecal Novalean).
Schud het blik krachtig tot de mengkogels hoorbaar zijn en spuit de onderdelen 
vanaf een afstand van ongeveer 25 cm.

Toepassingsgebied:
Smeert en conserveert draadkabels aan lieren, liften, transport- en liftsys-
temen, alsmede draagkabels en kabelstroppen

Productomschrijving:
Smeermiddel voor het smeren en beschermen van draadkabels

Art.nr. Grootverpakking VPE 
0896 219 500 6 1

arecal kabelspray

Voordelen:
• Waterbestendig

Toepassingsgebieden:
Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.
Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:
Te gebruiken bij temperaturen van -25°C tot +120°C

Voor het smeren van wals- en glijlagers en geschikt voor algemene smering.

Productomschrijving:
Lithiumverzeept vet voor schaarvetspuiten

Art.nr. Typeomschrijving Gewicht VPE 
0896 821 400  Vetpatroon 400 g 12

Vetpatroon, lithiumverzeept
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Voordelen:
• Waterbestendig

Toepassingsgebieden:
Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.
Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:
Te gebruiken bij temperaturen van -25°C tot +120°C

Voor smering van glijlagers, antiwrijvingslagers en versnellingsbakken.
Bijzonder geschikt voor gebruik op glijvlakken die onder zware en stotende 
lasten staan

Productomschrijving:
Vet met grafietadditief voor schaarvetspuiten

Art.nr. Typeomschrijving Gewicht VPE 
0896 822 400 Vetpatroon 400 g 12

Vetpatroon, grafiet

Voordelen:
• Geen afdichtingen nodig vanwege de zeer nauwkeurige passing van de 

zuiger en de hogedrukcilinder
• Vulnippel voor directe aansluiting op vulapparaten
• Geschikt voor alle conventionele smeervetten in patroonvorm, voor in losse 

vorm aftappen van vet uit vetblikken of op vulapparaten.
• Inclusief sproeierbuis en gepantserde rubberslang

Toepassingsgebieden:
Voor het smeren van alle smeerpunten op machines en voertuigen die zijn voor-
zien van conische nippels in overeenstemming met DIN 71412

Productomschrijving:
Hefboomvetpers

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0986 0 Schaarvetspuit 1

Schaarvetspuit
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Voordelen:
• Met schroefaansluiting voor het zeer eenvoudig, snel en schoon plaatsen en 

verwijderen van patronen 
• Hersluitbaar

Toepassingsgebieden:
Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.
Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:
Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co KG

Productomschrijving:
Lithiumverzeept vet voor Lube-Shuttle schaarvetspuiten

Art.nr. VPE 
0896 823 400 12

Lube-Shuttle vetpatroon, lithiumverzeept

Voordelen:
• Met schroefaansluiting voor het zeer eenvoudig, snel en schoon plaatsen en 

verwijderen van patronen 
• Hersluitbaar

Toepassingsgebieden:
Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.
Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:
Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co 

Productomschrijving:
Grafietvet voor Lube-Shuttle schaarvetspuit

Art.nr. VPE 
0896 824 400 12

Lube-Shuttle vetpatroon, grafiet
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Voordelen:
• Eenvoudig, snel en schoon plaatsen en verwijderen van patronen zonder de 

pers te openen
• Ventileren is niet langer nodig
• Optimaal leegmaken van patronen
• Werkdruk meer dan 400 bar, maximale druk circa 800 bar

Toepassingsgebieden:
Voor het vullen van 400 ml Lube-Shuttle systeempatronen van maximaal NLGI-
klasse 2 met smeervet

Opmerking:
Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co

Productomschrijving:
Lube-Shuttle met handhefboom bediende vetpers

Art.nr. VPE 
0986 001 1

Lube-Shuttle met handhefboom bediende vetpers

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0986 04 Hydraulisch grijpmondstuk M 10 x 1 1

Hydraulisch grijpmondstuk

Gewapende rubberslang
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Art.nr. Typeomschrijving Lengte VPE 
0986 03 Gepantserde rubberslang met hydraulisch mondstuk 300 mm 1

Art.nr. Typeomschrijving Lengte VPE 
0986 01 Sproeierbuis met hydraulisch mondstuk 150 mm 1

Mondstukbuis

Art.nr. Schroef-
draad-
soort x 

nominale 
diameter x 
helling (d)

Pinlengte 
(b)

Sleutelwi-
jdte (s)

Kegelh-
oogte (h)

Spoed DIN Materiaal Opperv-
lakte

Vorm 
(Form)

Draadtype VPE 

0986 40 M6 x 1 5,5 mm 7 mm 10 mm 1 mm 71412 Staal Verzinkt A, H1 Metrisch 
draad

25

0986 41 M8 x 1 5,4 mm 9 mm 10,6 mm 1 mm 71412 Staal Verzinkt A, H1 Metrisch 
draad

25

0986 135 M8 x 1,25 5,4 mm 9 mm 10,6 mm 1,25 mm 71412 Staal Verzinkt A, H1 Metrisch 
draad

25

0986 42 M10 x 1 5,4 mm 11 mm 10,6 mm 1 mm 71412 Staal Verzinkt A, H1 Metrisch 
draad

25

Conische smeernippel, H1, type A 

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Schroef-
draad-
soort x 

nominale 
diameter x 
helling (d)

Pinlengte 
(b)

Sleutelwi-
jdte (s)

Kegelh-
oogte (h)

Spoed DIN Materiaal Opperv-
lakte

Vorm 
(Form)

Draadtype VPE 

0986 136 M10 x 1,5 5,4 mm 11 mm 10,6 mm 1,5 mm 71412 Staal Verzinkt A, H1 Metrisch 
draad

25

Art.nr. Schroef-
draadsoort 
x nominale 
diameter x 
helling (d)

Pinlengte 
(b)

Sleutelwi-
jdte (s)

Hoogte (h) Spoed Hoek 
(Winkel)

DIN Materiaal Opperv-
lakte

Vorm 
(Form)

VPE 

0986 50 M6 x 1 5,5 mm 9 mm 20 mm 1 mm 45 graden 71412 Staal Verzinkt B, H2 25
0986 51 M8 x 1 5,5 mm 9 mm 20 mm 1 mm 45 graden 71412 Staal Verzinkt B, H2 25
0986 52 M10 x 1 5 mm 11 mm 20 mm 1 mm 45 graden 71412 Staal Verzinkt B, H2 25

Conische smeernippel, H2, type B, 45°
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Art.nr. Schroef-
draadsoort 
x nominale 
diameter 

(d)

Pinlengte 
(b)

Sleutelwi-
jdte (s)

Kegelh-
oogte (h)

Spoed Hoek 
(Winkel)

DIN Materiaal Opperv-
lakte

Vorm 
(Form)

VPE 

0986 60 M6 5,5 mm 9 mm 12,5 mm 1 mm 90 graden 71412 Staal Verzinkt C, H3 25
0986 61 M8 5,5 mm 9 mm 12,5 mm 1 mm 90 graden 71412 Staal Verzinkt C, H3 25
0986 62 M10 6 mm 11 mm 12 mm 1 mm 90 graden 71412 Staal Verzinkt C, H3 25

Conische smeernippel, H3, type C, 90°

Conische slagnippel, H1, type A

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Diameter (d) Pinlengte (b) Kegelhoogte (h) Vorm (Form) DIN Materiaal Oppervlakte VPE 
0986 46 6 mm 5,4 mm 8,6 mm A, H1 71412, 71412 Staal Verzinkt 25
0986 47 8 mm 5,4 mm 9 mm A, H1 71412, 71412 Staal Verzinkt 25
0986 48 10 mm 5,4 mm 9,6 mm A, H1 71412, 71412 Staal Verzinkt 25

Voordelen:
•  Siliconenvrij en niet-ontvlambaar, eenvoudig overschilderbaar na voorafg-

aande reiniging

Toepassingsgebieden:
“arecal Weldspray is een scheidingsmiddel op waterbasis voor lastechniek.
Dit product voorkomt dat lasspatten verkleven aan toortskoppen, werkstukken 
en robots, en vergroot in hoge mate de standtijd van de toorts.“

Opmerking:
“Werkstukken reinigen van residu en oppervlakken licht en gelijkmatig 
bespuiten langs de latere lasnaad.
Bij lassen met beschermgas het mondstuk en de mantel van tijd tot tijd 
bespuiten TERWIJL HET APPARAAT UITGESCHAKELD IS, zodat lasspatten niet 
kunnen verkleven. 

Bij het spuiten ook het volgende in acht nemen:
Bus beschermen tegen lasspatten:  Spuitafstand van 20 tot 30 cm.
Bij holle onderdelen en in krappe ruimtes na het spuiten grondig ventileren. 
Alleen dan het lasproces beginnen.
Alleen te gebruiken voordat laswerkzaamheden plaatsvinden en met voldoende 
ventilatie.
Spuitbussen buiten het lasgebied bewaren.  Gebruik tijdens het lasproces is 
VERBODEN om veiligheidsredenen

Productomschrijving:
arecal lasscheidingsmiddel is een siliconenvrij scheidingsmiddel op waterbasis 
voor lastechniek op basis van hoogst actieve wateroplosbare substanties. 

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 011 400 arecal Weldspray bus 400 ml 12 1
0897 610 10 Kan 10 l 1

arecal Weldspray lasspray
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Voordelen:
• Siliconenvrij, voorkomt dat lasspatten verkleven en vergroot in hoge mate 

de standtijd van de toorts.
• Het scheidingsmiddel loopt niet uit waardoor het ook geschikt is voor 

gebruik op verticale oppervlakken.

Toepassingsgebieden:
arecal Weldspray Eco is een wasachtig scheidingsmiddel voor de lastechniek; 
siliconenvrij en niet-ontvlambaar;
Scheidingsmiddel opbrengen op een schoon werkstukoppervlak en/of inspuiten 
in de pistoolopening. Als de werkstukken moeten worden nabehandeld (bijv. 
galvanisch verzinkt, vuurverzinkt, gelakt, etc.), dan vooraf een test uitvoeren 
en zo nodig reinigen.

Opmerking:
Bij het spuiten ook het volgende in acht nemen:
• Bus beschermen tegen lasspatten:  Spuitafstand van 20 tot 30 cm.
• Bij holle onderdelen en in krappe ruimtes na het spuiten grondig ventileren. 
Alleen dan het lasproces beginnen.
• Alleen te gebruiken voordat laswerkzaamheden plaatsvinden en met 
voldoende ventilatie.
• Spuitbussen buiten het lasgebied bewaren.  Gebruik tijdens het lasproces is 
VERBODEN om veiligheidsredenen

Productomschrijving:
arecal Weldspray Eco lasscheidingsmiddel is een siliconenvrij scheidingsmiddel 
voor de lastechniek op basis van hoogst effectieve vette oliën. 

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 012 300 arecal WELDSPRAY ECO spuitbus 300 ml 12 1

arecal Weldspray Eco lasspray

Voordelen:
• De epoxyhars-esterbinder, in combinatie met het metallic zink- en alumini-

umpigment, garandeert zelfs in agressieve omgevingen een goede corrosie-
bescherming.

• Met geschiktheidstest volgens DIN EN ISO 1461
• stofdroog: ca. 10 min
• aanraakdroog: ca. 30 min.

Toepassingsgebieden:
Heeft een optimaal geschikte kleurtoon voor al het retoucheerwerk; gemakke-
lijk overschilderbaar; bestand tegen temperaturen tot 300°C

Bus grondig schudden totdat mengkogels duidelijk hoorbaar zijn. De te 
bewerken onderdelen grondig reinigen en diverse keren bespuiten vanaf een 
afstand van 15 tot 20 cm. Het product bevat meer dan 90% zink in de droge 
film.
De laagdikte van het retoucheergebied moet, in overeenstemming met EN ISO 
1461, 30 µm dikker zijn dan de plaatselijk aangetroffen dikte van de vuurver-
zinking. Tussen afzonderlijke spuitprocessen pauzes nemen om materiaal te 
laten drogen.

Productomschrijving:
arecal Galva Zinc Premium is een zink/aluminium-combinatiespray die uitste-
kend geschikt is voor retoucheren van vuurverzinkte onderdelen op bouw-
plaatsen of in werkplaatsen  

arecal Galva Zinc Premium zinkspray

Vervolg volgende pagina
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Opmerking:
Het metallic oppervlak moet zo schoon mogelijk zijn, in overeenstemming met 
EN ISO 8501. Alle stoffen die de hechting op het oppervlak kunnen belem-
meren, moeten worden verwijderd.
Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 114 400 arecal GALVA ZINC PREMIUM spuitbus 400 ml 15 1

Voordelen:
• Lichte kleurtoon
• stofdroog: ca. 10 min
• aanraakdroog: ca. 30 min.

Toepassingsgebieden:
De binder, in combinatie met het metallic zink- en aluminiumpigment, garan-
deert een goede corrosiebescherming. 
Goede hechting op ijzer- en zinkoppervlakken.

Opmerking:
De gerealiseerde corrosiebescherming hangt in grote mate af van een goede 
voorbehandeling van het oppervlak. Het metallic oppervlak moet zo schoon 
mogelijk zijn, in overeenstemming met EN ISO 8501. Alle stoffen die de 
hechting op het oppervlak kunnen belemmeren, moeten worden verwijderd. 
Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet.

Productomschrijving:
arecal Galva Zinc Basic is een zink/aluminium-combinatiespray die uitstekend 
geschikt is voor retoucheren van vuurverzinkte onderdelen op bouwplaatsen of 
in werkplaatsen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 115 400 arecal GALVA ZINC BASIC spuitbus 400 ml 24

arecal Galva Zinc Basic zinkspray

Voordelen:
• Uiterst schuurvast, donkergrijze kleur.

Toepassingsgebieden:
Als corrosiebescherming voor stalen onderdelen

Voor coating van warmtegeleidende onderdelen

Als een geleidende beschermlaag voor puntlassen

Als primer voor later schilderwerk

Als bescherming tegen agressieve middelen

Opmerking:
Optimaal voor gebruik als primer

Productomschrijving:
Corrosiebeschermingsspray met hoog zinkgehalte

arecal Corro Zinc zinkspray
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Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 116 400 arecal CORRO ZINC spuitbus 400 ml 15 1

Voordelen:
• Bestand tegen hoge temperaturen tot +800°C.

Toepassingsgebieden:
Voornamelijk gebruikt voor verwarmings-, koel- en ventilatiewerk en appara-
tuur- en behuizingsbouw, staal- en metaalbouw.
Ideaal voor het bijwerken van oppervlakken, inclusief oppervlakken op warmte-
geleidende onderdelen.

Opmerking:
Tijdens puntlassen wordt arecal aluminiumspray Alu 800 gesinterd en biedt 
daardoor een permanente bescherming tegen corrosie, zelfs in later ontoegan-
kelijke gebieden.

Productomschrijving:
Hoogwaardige elektrisch geleidende vloeibare aluminiumspray met 99,5% 
zuiver aluminium.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 122 400 arecal ALU 800 spuitbus 400 ml 15 1

arecal Alu 800 spray op basis van zuiver aluminium

Voordelen:
•  Bestand tegen vele zuren en logen vanwege het zuivere chroom-nikkelpig-

ment.
• Mechanisch belastbaar.

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor visueel retoucheren van lasnaden in de nabijheid van niet-roestende 
materialen, voornamelijk voor verwarmings- en ventilatiewerk, staalbouw en 
werktuigbouw, en gereedschaps- en apparatuurproductie.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
arecal Corro Inox produceert een corrosiebestendige RVS-coating met een lege-
ringsanalyse van: 18% chroom, 8% nikkel, 2% mangaan

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 132 400 arecal CORRO INOX spuitbus 400 ml 15 1

arecal Corro Inox RVS-spray
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Toepassingsgebieden:
2 tot 3 lagen geven de vereiste coatingdikte in overeenstemming met DIN 
50976; droogt zeer snel; temperatuurbestendig tot 300°C

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Bijspuitlak met hoog zinkgehalte voor gegalvaniseerde onderdelen; voor het 
bijwerken van montagelasnaden op vuurverzinkte structuren.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 900 Zinkstofverf 500 ml 9 1

Zinkstofverf

Voordelen:
• Goede verdeling; hoog rendement; droogt snel en grondig

Toepassingsgebieden:
Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en diverse kunststoffen
- stofdroog: na 5–10 min.
- aanraakdroog: na 30–40 min.
- volledig droog: na ca. 24 uur

Opmerking:
Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen 
lood, cadmium of chroom bevatten. arecal nitro-combinatie-lakken niet aan-
brengen op oppervlakken die zijn geverfd met kunsthars, aangezien daardoor 
de vernislaag los kan komen

Productomschrijving:
Laksprays op basis van nitro-combinatie

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 221 400 PAINT BLACK, glanzend 400 ml 6
0897 211 400 PAINT BLACK, mat 400 ml 6
0897 281 400 PAINT CLEAR, heldere vernis 400 ml 6
0897 271 400 PAINT ORANGE 400 ml 6
0897 231 400 PAINT WHITE, zijdeglans 400 ml 6

Arecal laksprays, nitro-combinatielak
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Voordelen:
• Uitstekende spreiding; krasvast; hoogglans

Toepassingsgebieden:
Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en diverse kunststoffen
- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 30-40 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:
Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen 
lood, cadmium of chroom bevatten.

Productomschrijving:
Lakspray op kunstharsbasis

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 241 400 PAINT SILVER 400 ml 6

arecal lakspray, kunsthars

Voordelen:
• Hoog rendement; sneldrogend; geeft een glad, gesloten oppervlak

Toepassingsgebieden:
Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier
- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 90 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:
Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen 
lood, cadmium of chroom bevatten.
Binder: Nitrocombinatieharsen
Niet aanbrengen op oppervlakken die zijn geverfd met kunsthars aangezien er 
belletjes kunnen ontstaan.

Productomschrijving:
Primer voor hout, metaal, steen, glas, etc.; geeft een samenhangend, glad 
oppervlak

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 251 400 PAINT BASIS, lichtgrijs 400 ml 6

arecal primer
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Voordelen:
• Hoog rendement; sneldrogend; geeft een glad, gesloten oppervlak

Toepassingsgebieden:
Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier
- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 90 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:
Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen 
lood, cadmium of chroom bevatten.
Binder: Nitrocombinatieharsen
Niet aanbrengen op oppervlakken die zijn geverfd met kunsthars aangezien er 
belletjes kunnen ontstaan.

Productomschrijving:
Primer

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 261 400 ROSTSTOP PRIMER, roodbruin 400 ml 6

arecal Ruststop Primer

Voordelen:
• Hoge lichtkracht
• Goede hechting
• Uitstekende dekkracht
• Goede weersbestendigheid
• Sneldrogend
• Met KWF-goedkeuring

Toepassingsgebieden:
arecal MARKER 360° is primair geschikt:
In de interieurbouw voor markering van strakke lijnen en voor markering van 
muuropeningen
Uiterst geschikt in de bosbouw en landbouw voor het markeren van hout, aan-
gezien de lak extreem snel droogt, niet kleeft en hoogst gepigmenteerd is
Met schrijfspraykop voor heldere markeringen, bijv. het markeren van bomen.
Dankzij speciaal ventiel kan vanuit elke positie materiaal worden bespoten.

Opmerking:
Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf 
is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerter-
reinen.

Productomschrijving:
Fluorescerende markeerspray, kan rondom worden opgebracht (360° toepas-
baar)

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 332 500 arecal MARKER 360° blauw 500 ml 12
0897 312 500 arecal MARKER 360° geel 500 ml 12
0897 353 500 arecal MARKER 360° groen 500 ml 12
0897 352 500 arecal MARKER 360° rood 500 ml 12
0897 322 500 arecal MARKER 360° roze 500 ml 12
0897 342 500 arecal MARKER 360° wit 500 ml 12

arecal Marker 360° markeerspray
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Voordelen:
• Met draaidop
• Glad spuitpatroon
• Spuit niet op uw vingers!
• Bus beveiligd tegen onbedoeld spuiten door de kap dicht te draaien (belan-

grijk tijdens transport)

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor markeringen op de grond of bovenhoofds; hecht zeer goed op 
asfalt, beton, steen, aarde, hout; met speciale spuitkap.

Opmerking:
Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf 
is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerter-
reinen.

Productomschrijving:
arecal MARKER USD, de klassieke bouwmarker met uitstekende hechting op 
asfalt, beton, steen, aarde en hout.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 493 500 arecal Marker USD

groen
500 ml 12

0897 483 500 arecal Marker USD, blauw 500 ml 12
0897 498 500 arecal Marker USD, bruin 500 ml 12
0897 463 500 arecal Marker USD, geel 500 ml 12
0897 496 500 arecal Marker USD, oranje 500 ml 12
0897 495 500 arecal Marker USD, rood 500 ml 12
0897 473 500 arecal Marker USD, roze 500 ml 12
0897 497 500 arecal Marker USD, violet 500 ml 12
0897 494 500 arecal Marker USD, wit 500 ml 12
0897 499 500 arecal Marker USD, zwart 500 ml 12

arecal MARKER USD Premium, markeerspray

Voordelen:
• Voordelige markeersprayversie; bus kan worden dichtgemaakt door het 

deksel te draaien

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor markeringen op de grond of bovenhoofds; hecht zeer goed op 
asfalt, beton, steen, aarde, hout; met speciale spuitkap

Opmerking:
Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf 
is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerter-
reinen.

Productomschrijving:
arecal Marker USD, klassieke bouwmarker met uitstekende hechting op asfalt, 
beton, steen, aarde en hout

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0897 384 500 arecal Marker USD Basic, blauw 500 ml 12
0897 364 500 arecal Marker USD Basic, geel 500 ml 12
0897 374 500 arecal Marker USD Basic, roze 500 ml 12

arecal MARKER USD Basic, markeerspray
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Voordelen:
• Kleefstof
• Waterafstotend
• Met beschermende eigenschappen

Toepassingsgebieden:
Om machines en machineonderdelen te beschermen tegen corrosie en voor het 
beschermen van naden, inwendige onderdelen...

Opmerking:
Bestand tegen temperaturen tot +160°C

Productomschrijving:
Transparante, waterafstotende corrosiebeschermingswas

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 510 400 arecal corrosiebeschermingswas, blik 400 ml 6 1

arecal Corro Wax corrosiebeschermingswas

Voordelen:
• uitgerust met een verstelbare brede straalpijp voor horizontaal of verticaal 

spuiten
• zeer zuiver spuitpatroon
• Snel drogend
• UV-bestendig, bestand tegen vergelen, weerbestendig en watervast
• 500 uur zoutsproeitest met succes doorstaan
• elimineert de noodzaak van meerdere producten (primer, verf, roestbe-

scherming, afdichtmiddel)

Toepassingsgebieden:
het product kan worden gebruikt:
• als effectieve primer
• voor actieve roestbescherming
• als lakspray met uitstekende dekking
• afdichting beschermt tegen invloeden van buitenaf

Opmerking:
• verwijder losse elementen, zoals loszittende roest, van tevoren met een 

draadborstel
• schuur de gladde oppervlakken indien nodig van tevoren licht op
• Schud de bus circa drie minuten
• breng meerdere dunne lagen aan
• ideale spuitafstand ca. 25cm
• Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn

Toepassingsgebied:
Voor het primen, lakken, beschermen tegen corrosie en afdichten van metalen 
oppervlakken 

Productomschrijving:
Lakspray met actieve corrosiebescherming dankzij een effectief dikke-laag lak-
systeem in matglanzende kwaliteit

Art.nr. Inhoud VPE 
0897 291 400 400 ml 6

arecal lakspray 4 in 1
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Voordelen:
• Snelle reactietijd (max. 3 u)
• Overschilderbaar en opvulbaar
• Kan worden opgebracht met een standaardkwast
• Emulsiegebaseerde, milieuvriendelijke versie

Toepassingsgebieden:
Metaal- en staalbouw, gereedschapsfabricage, bruggenbouw, voertuigbouw, 
scheepsbouw, landbouw en bosbouw, bouwmachines, enz.

Opmerking:
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C
Niet opbrengen in de volle zon!
Gereedschap na gebruik reinigen met water

Toepassingsgebied:
Losse roest, vernis, olie of wasresidu met een draadborstel of vergelijkbaar 
gereedschap verwijderen van de onderdelen die worden behandeld. Eén laag 
van de roestomvormer opbrengen door het onderdeel hiermee te lakken of te 
bespuiten of een roller te gebruiken. Ook geschikt voor vochtige oppervlakken.

Productomschrijving:
Zet residuroest om in een onoplosbaar ijzer-tanninecomplex = een stabiele, 
onoplosbare, blauwzwarte metaalorganische verbinding

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0897 500 arecal Rust Converter 500 ml 6 1

Roestomvormer

Voordelen:
Produceert een film die bestand is tegen sproeiwater en zout water, met een 
uitzonderlijke corrosiebescherming.
Thixotrope eigenschappen voorkomen uitloop.
Minimaliseert slijtage en wrijving.
Oplosmiddelvrije, fysiologisch onschadelijke en niet-toxische formule.
• Gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk.

Toepassingsgebieden:
Voor het smeren van kettingen, touwen, open aandrijvingen, hendels, 
gewrichten, koppelingen, scharnieren, glijpunten en lagers waarbij de kans 
bestaat dat er rechtstreeks contact is tussen het smeermiddel en levensmid-
delen.

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Fysiologisch inert, hechtend synthetisch smeermiddel voor de levensmiddelen-, 
dranken- en farmaceutische industrie in overeenstemming met USDA H1.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 215 400 arecal Long Lub H1 spuitbus 400 ml 6 1

arecal Long Lub H1 hechtend hogedruksmeermiddel
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Voordelen:
• Goede penetratie
• Kleurloos, verkleurt niet
• Geen gevaarlijke materialen
• Vrij van minerale oliën
• NSF-geregistreerd!

Toepassingsgebieden:
Voor het smeren en onderhouden van verbindingen, kettingen, afdichtingen en 
alle bewegende delen.

Geschikt voor alle toepassingen waarbij het gebruik van fysiologisch schade-
lijke producten op basis van minerale oliën ongewenst of verboden is

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Synthetische, fysiologisch inerte, multifunctionele olie voor de levensmiddelen-
industrie

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0896 216 400 arecal MFO H1 spuitbus 400 ml 6 1

arecal MFO H1 goedgekeurde smeerolie van voedselkwaliteit

Voordelen:
• Goedgekeurd!

Toepassingsgebieden:
Voor reiniging tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, 
installaties en gereedschappen op kritieke plaatsen in de levensmiddelen-
branche, de farmaceutische industrie, het drukwezen en de medische industrie. 
Ook geschikt voor toepassingen waarbij het gebruik van gemakkelijk en hoogst 
ontvlambare reinigers ongewenst is.

Opmerking:
Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke 
minimale hoeveelheid worden gebruikt.

Toepassingsgebied:
Vanaf circa 20 cm op de te reinigen onderdelen spuiten en laten drogen. Zo 
nodig droogwrijven.

Productomschrijving:
Reinigingsvloeistof voor gebruik op fysiologisch en ecologisch gevoelige 
plaatsen

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 015 500 arecal Clean H 1 spuitbus 400 ml 6 1

arecal Clean speciale reiniger met H1 goedkeuring
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Voordelen:
• Goedgekeurd!

Toepassingsgebieden:
Voor metalen oppervlakken, met name roestvrij staal in de metaalconstructie, 
horeca, ziekenhuizen, commerciële keukens en de levensmiddelensector.

Opmerking:
Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke 
minimale hoeveelheid worden gebruikt.

Toepassingsgebied:
Dun op een droog oppervlak spuiten en opwrijven met een zachte, droge doek. 
Niet helemaal droogwrijven.

Productomschrijving:
Onderhoudsspray, met name bestemd voor het optisch verbeteren van materi-
alen van RVS in fysiologisch en ecologisch kwetsbare gebieden

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 115 400 arecal Inox Finish H1 spuitbus 400 ml 6 1

arecal Inox Finish RVS-reinigingsmiddel met H1 goedkeuring

Voordelen:
• Goedgekeurd!

Toepassingsgebieden:
Smeermiddel voor alle bewegende delen van machines, met name in de kunst-
stofsector. Voor het beschermen en onderhouden van oppervlakken.

Opmerking:
Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke 
minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende 
laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in 
kwestie weer in gebruik wordt genomen.

Toepassingsgebied:
Oppervlakken reinigen voor de behandeling. Van een afstand van ca. 20 cm 
gelijkmatig opspuiten.

Productomschrijving:
Hoogwaardig, fysiologisch inert smeer- en scheidingsmiddel.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0895 313 400 arecal siliconenspray H1 spuitbus 400 ml 6 1

arecal siliconenspray met H1 goedkeuring



9

WWW.STEENKIST.NL

9.98

Voordelen:
• Goedgekeurd!

Toepassingsgebieden:
Voor het smeren en onderhouden van machines, glij- en wentellagers, voor 
langdurige smering in vochtige ruimtes en op kritieke plaatsen in de levensmid-
delenbranche, de farmaceutische industrie, het drukwezen en de papierindus-
trie.

Opmerking:
Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke 
minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende 
laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in 
kwestie weer in gebruik wordt genomen.

Toepassingsgebied:
Dun en gelijkmatig aanbrengen op de te smeren onderdelen zoals gebruikelijk 
is voor smeervetten. In hogere temperatuurbereiken mogen lagers slechts tot 
maximaal de helft worden gevuld. De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, 
machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen!

Productomschrijving:
Fysiologisch inert, kleurloos vet met multifunctionele additiefcombinatie

Art.nr. Typeomschrijving Gewicht VPE 
0896 800 400 arecal multifunctioneel vet H1 cartridge 400 g 6

arecal H1 multifunctioneel vet

Toepassingsgebieden:
“Universele toepassing voor het snel opsporen van zelfs de kleinste lekken in 
schroefverbindingen, ventielen en schuifafsluiters in drukleidingen.
Spoort lekken op in bijv. toevoerleidingen, regulatoren, banden en ventielen; de 
vorming van luchtbellen duidt op lekken.

DIN DVGW registratienummer NG-5170 AO 0659“

Opmerking:
Niet geschikt voor gebruik bij temperaturen onder het vriespunt.

Productomschrijving:
Lekzoekmiddel voor alle soorten drukgassystemen.

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0894 610 10 Kan 10 l 1
0894 010 400 Spuitbus 400 ml 15 1

arecal lekzoeker
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Toepassingsgebieden:
Ideaal voor motoren met trekstarters, zoals bootmotoren, motoraangedreven 
pompen, noodstroomgeneratoren, bouwmachines, enz.

Opmerking:
Indien de motor ook na diverse mislukte pogingen niet start: altijd controleren 
op andere mogelijke oorzaken van de storing voordat u de starthulpspray 
opnieuw gebruikt. Het product niet bewaren in de buurt van heteluchtope-
ningen of andere warmtebronnen in voertuigen.

Toepassingsgebied:
Verbetert het startgedrag van tweetakt en viertakt benzine- en dieselmotoren, 
met name in vochtige en koude omstandigheden.
Het product rechtstreeks in het luchtfilter of de inlaat spuiten en de motor 
starten.

Productomschrijving:
Starthulpspray voor tweetakt- en viertaktmotoren

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0894 020 300 arecal Starter starthulpspray 300 ml 6 1

arecal Starter starthulpspray

Art.nr. Inhoud Benaming Aantal
0896 700 009 0895 013 500 arecal NOVACLEAN remreiniger 500 ml 1

0895 111 400 arecal INOX FINISH RVS-onderhoudsmiddel 400 ml 1
0895 214 400 arecal Uniclean Plus schuimreiniger 400 ml 1
0895 312 500 arecal SILICON 20 siliconenspray 500 ml 1
0895 412 500 arecal TOPCLEAN citroenreiniger 500 ml 1
0896 011 300 arecal ROSTEX roestoplosser 300 ml 1
0896 213 400 arecal LONG LUB hechtend hogedruksmeermiddel, oplosmiddelvrij 400 ml 1
0896 413 400 arecal BIOCUT boor- en snijvloeistof 400 ml 1
0897 012 300 arecal WELDSPRAY ECO lashulp 300 ml 1

Productomschrijving:
De arecal 9-delige set bestaat uit negen populaire producten uit het arecal 
spuitbusassortiment:

arecal Uniclean Plus, universele schuimreiniger
arecal siliconenspray
arecal Weldspray ECO, lasspray met droge scheidingsfilm
arecal Topclean, etiketverwijderaar met natuurlijke citrusgeur
arecal Long Lub, hechtend hogedruksmeermiddel met zeer grote penetratie-
kracht en langdurige smering
arecal NOVACLEAN, universele (rem-)reiniger met supersnel effect dankzij 
acetongehalte
arecal Inox Finish, RVS-onderhoudsmiddel
arecal Rostex, roestoplosser met speciale penetrerende additieven
arecal Biocut, boor- en snijvloeistof op basis van koolzaadolie

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

arecal spuitbus, set
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Voordelen:
• Geeft gladde, nette voegoppervlakken
• Vergemakkelijkt het egaliseren van afdichtmiddelen
• Voegoppervlak hardt sneller uit

Toepassingsgebieden:
Voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van afdichtnaden

Opmerking:
Kan corrosie veroorzaken indien gebruikt bij het voegen van stalen onderdelen. 
Kan verkleuringen veroorzaken op absorberende ondergronden. Niet aan-
brengen op oppervlakken die gevoelig zijn voor water of die bol kunnen gaan 
staan.

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Toepassingsgebied:
Op het product spuiten nadat het afdichtmiddel is opgebracht. Vervolgens 
afstrijken met een voegspatel, bijv. de RECA FugenProfi, art.nr. 0891 703. 
Overtollig materiaal van glas verwijderen. De RECA arecal spuitfles, art.nr. 
0892 600 500, is ideaal voor het opbrengen van het product.

Productomschrijving:
Kant-en-klaar egaliserend afdichtmiddel

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud Grootverpakking VPE 
0894 510 5 arecal egaliserend middel voor afdichtingen 5 l 1
0894 510 400 arecal egaliserend middel voor afdichtingen, blik 400 ml 6 1

arecal egaliserend middel voor afdichtingen

Toepassingsgebieden:
Versterkt de hechtingseigenschappen van een reeks siliconenkits op opperv-
lakken met open en gesloten poriën. Primair geschikt voor oppervlakken met 
open en gesloten poriën, zoals beton, gasbeton en pleisterkalk. RECA S 13 sili-
conenprimer is ook geschikt voor versterking van de hechtingseigenschappen 
van acrylkits.

Opmerking:
Er moet een uitdamptijd van circa 30 minuten in acht worden genomen.

Productomschrijving:
RECA S 13 siliconenprimer is een transparante, geelachtige, op polyisocyanaat 
gebaseerde vloeistof voor siliconen met een acetoxy-, alkoxy- en oximebasis om 
de hechtingseigenschappen te verbeteren 

Art.nr. Typeomschrijving Inhoud VPE 
0898 113 RECA S 13 primer 250 ml 1

S 13 primer
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Voordelen:
• met ontluchtingsslang zodat het middel probleemloos naar buiten stroomt

Opmerking:
De kan altijd met opgeschroefde aftapkraan rechtop bewaren. Anders kunnen 
na verloop van tijd lekken optreden waardoor het middel ontsnapt!

Productomschrijving:
Uitlaatkraan voor kan

Art.nr. Typeomschrijving Diameter VPE 
0892 600 009 Aftapkraan voor 5 liter kan 45 mm 1
0892 600 008 Aftapkraan voor 10 liter kan 51 mm 1

arecal Fillup aftapkraan

Voordelen:
• Het station kan met behulp van schroeven aan een werkbank of een soort-

gelijke constructie worden bevestigd om een stationair vulstation te creëren

Toepassingsgebieden:
Voor het vullen van arecal hervulbare spuitbussen:
0895 612 500, 0892 613 500, 0896 621 500

Opmerking:
Vul de Fillup-bussen met het relevante medium tot de bussen voor 75% zijn 
gevuld

Productomschrijving:
Stationair vulstation voor arecal Fillup-bussen. De persluchtslang verbindt 
het vulstation met het persluchtnet. Tijdens het vulproces wordt een met het 
betreffende medium gevulde Fillup-bus in het station geduwd en automatisch 
met perslucht gevoed.

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 700 002 Vulstation, stationair 1
0892 700 004 Vulstation, stationair 1

arecal Fillup station
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Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Adapter voor persluchtleidingen voor het rechtstreeks vullen van arecal Fillup 
spuitbussen:
0895 612 500, 0892 613 500, 0896 621 500

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 700 001 Vuladapter voor Fillup spuitbussen 1

arecal Fillup adapter

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Reserveventielen en reservespraykop voor arecal Fillup spuitbussen

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 700 003 Reserveonderdelenset voor Fillup spuitbussen 1

arecal Fillup reserveventielen en spraykoppen

Voordelen:
• Met messing mondstuk
• Sproeistraal instelbaar van sterk tot fijn.

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor alle producten op waterbasis en voor alle open producten (liter-
containers) van de RECA arecal productlijn

Opmerking:
Als de pomp wordt gevuld met producten van derden, dan moet vooraf door de 
gebruiker de productcompatibiliteit worden getest!

Productomschrijving:
Drukpompsproeier die kan worden gevuld met producten uit arecal 10 liter 
kannen.
Capaciteit 1 liter
mondstuk: MS 0,8 mm

arecal Pumpup pompspray
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Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 600 006 Drukpompvernevelaar voor 1 liter vloeistof 1

Voordelen:
• Sproeistraal instelbaar van sterk tot fijn.
• Stevig afsluitbaar zodat er geen risico is dat tijdens transport lekkage ont-

staat, bijv. door omvallen.

Toepassingsgebieden:
Met name voor RECA arecal egaliserend afdichtmiddel, art.nr. 0894 510 5

Opmerking:
Niet geschikt voor vloeistoffen die o.a. aceton bevatten!
Als de pomp wordt gevuld met producten van derden, dan moet vooraf door de 
gebruiker de productcompatibiliteit worden getest!

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 

Productomschrijving:
Spuitfles met pistoolgreep.

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 600 500 Spuitfles met vernevelaar voor 500 ml vloeistof 1

arecal spuitfles, leeg

Voordelen:
• Met messing mondstuk

Toepassingsgebieden:
Primair voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen zoals verwarmingske-
tels, enz.

Opmerking:
Lengte: 30 cm

Productomschrijving:
Verlengpijp voor arecal Pumpup

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0892 600 005 Verlengstuk voor pompvernevelaar 1

arecal verlengstuk voor pompspray
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Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Lijnentrekker voor alle arecal Marker USD sprays:
0897 364 500, 0897 374 500, 0897 384 500
0897 463 500, 0897 473 500, 0897 483 500, 0897 493 500, 0897 494 500, 
0897 495 500, 0897 496 500

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0897 399 1 Lijnentrekker voor Marker USD en Marker USD Basic 1

Lijnentrekker

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Lijnentrekker voor alle arecal Marker USD sprays:
0897 364 500, 0897 374 500, 0897 384 500
0897 463 500, 0897 473 500, 0897 483 500, 0897 493 500, 0897 494 500, 
0897 495 500, 0897 496 

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0897 399 2 Markeringspistool voor Marker USD en Marker USD Basic 1

Markeerpistool

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Productomschrijving:
Reservebuisje voor PU-schuimbussen

Reservebuisje voor purschuim RECA S 27



9

WWW.STEENKIST.NL

9.105

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0891 727 Reservebuisje voor PU-schuim RECA S 27 25

Productomschrijving:
Gemaakt van kunststof zonder pomp.
Met verstelbare messing sproeibuis en stelmoer voor buisgeleiding.
Afgedicht door sluitstop boven aan de buis.

Art.nr. Inhoud VPE 
0695 500 271 250 ml 1

Kunststof oliekan

Productomschrijving:
Gemaakt van kunststof met messing drukpomp.
Handzame, naadloze container, onbreekbaar.
Korrelig oppervlak voor betere grip.
Inhoud is zichtbaar.
Druppelsgewijs toedienen door de hendel licht op te heffen.

Art.nr. Inhoud VPE 
0695 500 276 300 ml 1

Kunststof oliekan met pomp
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Productomschrijving:
Gemaakt van hogedruk-zinkspuitgietwerk met dubbele pomp.
Uit één stuk.
Volkomen gladde binnenwand.
Consistente wanddikte.
Druppelsgewijs toedienen door de hendel licht op te heffen.

Art.nr. Inhoud VPE 
0695 500 281 300 ml 1

Oliekan van zinkspuitgietwerk
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