
26  MEI 2016 - DHZ MARKT

LIJMEN EN KITTEN

Breng de lente in huis met een 
nieuw behang aan de muur! 
Met een leuk kleurtje of mooi 
patroon kun je je huis snel 
weer een frisse uitstraling 
geven. Wat houdt je tegen? Met 
vliesbehang is dit al lang geen 
moeizame klus meer: alleen 

maar lijm op de muur aanbren-
gen en je kunt het behang er zo 
opplakken. Daarbij kun je met 
de Perfax Ready&Roll Magic 
behanglijm nu nóg beter een 
perfect eindresultaat bereiken. 

Een van de problemen met 
behanglijm is dat er weleens 
delen vergeten of overgeslagen 
worden, waardoor het behang 
niet overal netjes blijft plakken. 
Om te er zeker van te zijn dat 
er genoeg en gelijkmatig lijm 
op de muur is aangebracht, 
heeft de nieuwe Ready&Roll 
behanglijm een magisch tintje. 
De lijm is namelijk roze tijdens 
het aanbrengen, zodat je dui-
delijk kunt zien waar de lijm al 
is aangebracht. Daarna droogt 
de lijm transparant op, dus de 
roze kleur beïnvloedt het eind-
resultaat niet. 

Kant-en-klare 
‘magic’ 
behanglijm
Na het daverende 
succes van de Perfax 
roll-on magic poeder 
range lancering in 
2011, kon de kant-
en-klare versie van 
de magic niet uitblijven. Nieuw 
product, zelfde formule: lijmt 
roze, maar droogt transpa-
rant op. Het voordeel van de 
Ready&Roll magic is dat je nu 
de lijm niet meer zelf hoeft aan 
te maken. Deze kant-en-klare 
lijm kan direct op de muur 
worden aangebracht, waarna je 
de rollen behang er droog op-
plakt. Geen gedoe met roeren 
of klontjes in de lijm dus, voor 
optimaal gebruiksgemak en 
een perfect resultaat!

Met het opvallende kleurrijke 
winkelmateriaal, in combinatie 
met de populaire geldretou-
ractie, zullen uw klanten dit 
product niet kunnen laten 
liggen!’

Info: Henkel Nederland BV.
Tel. (030) 6073911.
www.henkel.nl
www.perfax.nl

Perfect resultaat met Perfax Ready&Roll Magic

Den Braven introduceert 
Zwaluw® Woodsealer. Deze 
gebruiksklare coating op basis 
van acrylaatdispersie is zeer 
geschikt voor het conserveren 
van vurenhout, meranti, merbau 
en gelamineerd hout (triplex, 
multiplex). Zwaluw Woodsealer 
is snel aan te brengen en te rei-
nigen en goed overschilderbaar 
met watergedragen en syntheti-
sche verven. In tegenstelling tot 
andere sealers is deze coating 
toepasbaar voor zowel plaatma-
teriaal als kops hout. 
Zwaluw® Woodsealer is speciaal 
ontwikkeld voor het verduurza-

men en weersbestendig maken 
van hout, met name de zaagkan-
ten. De beschermende coating is 
zeer geschikt voor het perma-
nent afdichten van kopse kanten 
en vlakken van multiplex en 
houten plaatmateriaal. Woodsea-
ler is niet corrosief ten opzichte 
van metalen. 

Overschilderbaarheid
De Woodsealer kan prima over-
schilderd worden met vrijwel 
alle soorten verf. De coating is 
het best overschilderbaar na 
volledige uitharding. Den Braven 
adviseert om vooraf de verdraag-

zaamheid met de verf te testen. 
De vloeibare Zwaluw Woodsea-
ler is bij voorkeur met een roller 
gelijkmatig aan te brengen. Na 
droging van de eerste laag kan 
men een tweede laag aanbren-
gen, waarna een weerbestendige 
en duurzame coating ontstaat. 
Zwaluw Woodsealer is SKH 
gecertificeerd en voldoet 
daarmee aan de beoordelings-
grondslag voor afdichtmiddelen 
voor de timmerindustrie. De 
coating is getest door SHR Hout 
Research en goedgekeurd door 
SKH (Stichting Keuringsbureau 
Hout).

 

Info: Den Braven Benelux BV,
Postbus 194,
4900 AD Oosterhout (NB).
Tel. (0162) 491000.
E-mailadres:
info@denbraven.nl
www.denbraven.nl

Weersbestendige verduurzaming van hout

Distrisales heeft een nieuwe 
tape in het programma; het 
product wordt binnen de Bene-
lux en Frankrijk verkocht. Het 
betreft de RaptorWrap, een in-
novatief product dat als primeur 
werd geïntroduceerd tijdens 
de Totally DIY beurs in Groot-
Brittannië.
Deze high-tec glasvezeltape is ui-
terst sterk en wordt geactiveerd 
door water. Ideaal om snel en 
met zekerheid reparaties uit te 
voeren. Eenvoudig de Raptor-

Wrap tape op de gewenste leng-
te knippen, de tape nat maken 
met water en het kapotte item 
stevig intapen. Na enkele mi-
nuten is het weer mogelijk met 
een kapotte tool weer verder te 
werken. Raptor Wrap tape is ge-
schikt voor allerlei toepassingen: 
divers gereedschap, pijpleidin-
gen, huishoudelijke apparaten 
zoals een stofzuiger, sportartike-
len zoals een fietsframe, etc. De 
ultieme hersteltape is uit stock 
leverbaar. 

Info: Distrisales bvba,
Sint-Niklaas (B).
Tel. + 32 050 680453.

E-mail: 
info@distrisales.be
www.distrisales.be

Sterke glasvezel reparatietape


