Ga rollen

met verv
e

Verfrollers grijze flock
Rollers gemaakt van gereticuleerde schuim en voorzien van tri fibre nylon vezels. Speciaal vervaardigd voor het verwerken van watergedragen lakken in één arbeidsgang zonder luchtblaasjes
en schuimvorming. De schuim zorgt voor voldoende laagdikte en de tri-fibre vezels voor een
goede verdeling van de verf. Ook geschikt voor andere dunne synthetische lakken.
Verkrijgbaar in 10 cm en 15 cm beugelzijdig rond en 10 cm tweezijdig rond.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken.
Ook geschikt voor: Roestwerende lakken en polyester.

Verfrollers schuim 12 cm concaaf
Roller gemaakt van een extra fijne schuimkwaliteit en aan beiden zijden concaaf afgerond.
Deze roller garandeert een perfect afwerkresultaat zonder blaas en schuimvorming.
De afronding naar binnen ( concaaf ) zorgt ervoor dat hinderlijke rolsporen achterwege blijven.
De roller is recht en toch afgerond en komt derhalve prima in de hoeken en men benut de volledige breedte (12 cm) van de roller. Voor het beste resultaat adviseren wij u een beugel met
brede as te gebruiken. Verkrijgbaar in 7 cm, 12 cm en 12 cm extra dik.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken.
Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester. DuPont Patent Application FA 1181
Verfrollers nylon met blauw/
groene streep, 6 mm.
Rollers gemaakt met een zeer sterke oplosmiddelbestendige, dicht geweven nylon vacht.
De roller heeft een goed verfopname vermogen,
vervilt niet, is eenvoudig te reinigen, pluisvrij en
spat arm. Universeel inzetbaar voor elke type verf
en lak, echter speciaal voor de verwerking van
agressieve materialen zoals epoxy verven,
2 componenten verven en polyester. Verkrijgbaar
in 10 cm, en 15 cm en extra dik in 12 cm en
16 cm. Grote rollen in 18 cm en 25 cm.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken, Polyester.

Verfrollers nylon met
groene streep, 11 mm.
Rollers gemaakt met een zeer sterke oplosmiddelbestendige, dicht geweven nylon
vacht. De roller heeft een goed verfopname
vermogen en vervilt niet. Speciaal voor de
verwerking van agressieve materialen zoals
epoxy verven, 2 componenten verven en
polyester. Verkrijgbaar in 10 cm en
15 cm, extra dik als 12 cm, Grote rollen
in 18 en 25 cm.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken,
Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken,
Polyester.
Ook geschikt voor: Dispersies en latex

Verfrollers vestan wit,
20-22 mm.
Rollers gemaakt van een polyestervacht met
groot verfopname vermogen. Geschikt voor
dispersieverven en latexverven.
Verkrijgbaar in 18 cm en 25 cm.
Aanbevolen voor: Glasvezels, Bitumen.
Voldoet in: Dispersies en latex verven.

Verfrollers Vilt 5 mm.
Rollers gemaakt van een gemodificeerde acrylvezel. Deze zeer dicht verweven korte vacht met
speciale vezelstructuur zorgt voor een hoge en
gelijkmatige verfafgifte. Bij uitstek geschikt voor
watergedragen lakken en dunne synthetische
lakken. Verkrijgbaar in 6 cm en 10 cm.
In 12 cm extra dik en als grote roller in 18 cm.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, Watergedragen lakken, Roestwerende lakken, Polyester.
Ook geschikt voor: Parketlakken

Verfrollers Microstar 9 mm.
Verfrollers gemaakt van gemodificeerde
oplosmiddelbestendige polyester vezels.
Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen.
Optimale verfopname, spat minimaal, ideaal
voor werken boven hoofdhoogte. Vervilt niet
en is makkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in 10 cm
en 12 cm extra dik. Grote rollers in 18 en 25 cm.
Aanbevolen voor: Primers, voorstrijk, vernissen,
parketlakken, sealings.
Ook geschikt voor: Watergedragen lakken,
dispersies.

Verfrollers Microstar 5 mm.
Verfrollers gemaakt van gemodificeerde
oplosmiddelbestendige polyester vezels.
Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen.
Optimale verfopname, spat minimaal, bijzonder
geschikt voor de nieuwe generatie PU en hybride
lakken. Vervilt niet en is makkelijk te reinigen.
Verkrijgbaar in 10 cm en 12 cm extra dik.
Grote roller in 18 cm.
Aanbevolen voor: Watergedragen lakken,
beitsen en vernissen, PU en Hybride lakken.
Ook geschikt voor: Parketlakken

Verfrollers schuim super fijn
Rollers gemaakt van een super fijne schuim voor probleemloos lakken. Geschikt voor kunsthars lakken en watergedragen lakken. Verkrijgbaar in 5 cm recht, 10 cm en 15 cm
beugelzijdig rond en
10 en 15 cm tweezijdig rond.
Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester.

Verfrollers met groene
schilderstreep, 13 mm.
De topklasse voor dispersieverven en latexverven voor binnen en buiten toepassingen.
Rollers met een zeer slijtvaste oplosmiddel bestendige robuuste vacht van 100%
polyamide. De geweven en aan de topjes
opgeruwde vacht heeft een uitstekend verfopname en gelijkmatig verfafgifte vermogen
en hierdoor een hoog rendement per m2.
De regenererende vacht vervilt niet, spat nauwelijks en is eenvoudig te reinigen.
Ook geschikt voor synthetische grondverven
en lakverven alsmede high solid verven.
Verkrijgbaar in 6 cm, 10 cm, 15 cm en extra
dik 12 en 16 cm. Muurverfroller in 18 en
25 cm.
Aanbevolen voor: Latex, Dispersies, lakken,
Thixotrope lakken

Ga strijken met de eer!

Telescoopstokken
Ergonomische telescoopstang van fiber pijp met stootbescherming en ovaal gevormde aluminium verlenging.
Zeer licht maar tevens zeer stabiel en stijf. Trapsgewijs
instelbaar met vloeistofdichte bedieningsknop.
De Goudhaantje beugels klikken vast op de speciale conus.
Met behulp van de standaard conus past iedere courante
beugel. De stok is tevens uitgevoerd met 8 mm schroefdraad.
Verkrijgbaar in: 70-118 cm, 106-190 cm en 130-238 cm.
Verfrollers met groene
schilderstreep, 21 mm.
Dezelfde kwaliteit vacht als “de groene
schilderstreep 13 mm” echter met een
langere poollengte tot 21 mm. De langere
pool zorgt voor een nog hoger rendement
per m2. Ideaal voor de verwerking van
dispersieverven en latex verven voor zowel
binnen als buiten op grote oppervlakken.
De rollers met soft kern zijn gemaakt voor
sterk gestructureerde muren. Verkrijgbaar
in 18 en 25 cm met harde kern, en 20 en
27 cm met soft kern.
Aanbevolen voor: Latex en Dispersies.
Voldoet tevens bij: Primers en voorstrijk.

Beugels met ergonomische handgreep
voor 18-27 cm rollers
Beugels gemaakt van 8 mm verzinkt rondstaal met extra stevige
ergonomische handgreep passend op de klik telescoop stokken.
Verkrijgbaar in een variant voor 18-20 cm verfrollers en in een
variant voor 25-27 cm verfrollers.

Beugels met ergonomische handgreep
voor radiatorrollers
Beugels gemaakt van 6 mm verzinkt rondstaal met extra stevige ergonomische handgreep passend op telescoop stokken.
Verkrijgbaar met brede as voor 12 cm, 15 cm en 16 cm rollers
en korte as voor 5 cm, 7 cm en 10 cm rollers.
Uw Goudhaantje dealer:

Goudhaantje® is een product van Van Dam’s Kwastenfabriek BV
Voor info: Tel. + 31 (0)345-51 30 41 • Fax. +31 (0)345-52 16 08
E-mail :info@vandamskwasten.nl • www.vandamskwasten.nl

Van Dam’s Kwastenfabriek BV

Goudhaantje Futura
®

100% synthetische vezels • Voor zowel watergedragen als synthetische
lakken (VOC 2010) • Perfect besnijden • Hoge verfopname • Gecontroleerde
verfafgifte • Strak resultaat zonder kwastenstrepen • Gemakkelijk te reinigen
• Slijtvast • Gesloten stand van de vezels, ook in water!

Goudhaantje
Purple

®

Patentpuntkwasten, serie 280
Gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), opgebonden met groene katoenen extra
verlijmde woeling, in de maten 10, 12, 14, 16, 18 en 20.

Ovale kwasten, serie 180
Gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), opgebonden met groene katoenen extra
verlijmde woeling, in de maten 35 mm, 40mm en 45 mm.

Radiatorkwasten, serie 480
Ongelakte houten steel, roestvrijstalen bus (inox), in de maten 1”, 1½”, 2” en 2½”.

Platte kwasten, serie 680
Dubbeldik gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), in de maten 1”, 1½”, 2”
2½” en 3”.

Puntkwast serie 288
Gelakte houten steel, roestvrijstalen bus ( inox), haar puntig gezet, opgebonden met extra
verlijmde groene katoenen woeling, in de maten 10,12,14,16 en 18.

Gebogen lionse penselen, serie 780
Gelakte beuken houten steel, roestvrijstalen bus (verzilverd) in de maten no. 14, no. 16, no. 18,
no. 20, no, 22 en no. 24.

Vervaardigd van 100% synthetische
vezels, aanbevolen voor de verwerking
van watergedragen verven en voor
synthetische verven met een lage
viscositeit.

Patentpuntkwasten, serie 260
Zuiver natuurzwart Chinees varkenshaar, opgebonden met extra verlijmde touwwoeling,
verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.
Verkrijgbaar in de maten: No. 8, No. 10, No. 12, No. 14, No. 16, No. 18, No. 20, No. 22 en No. 24

Radiatorkwasten, serie 460
Extra lang zuiver natuurzwart Chinees varkenshaar, verkoperde bus, massieve
beukenhouten steel.
Verkrijgbaar in de maten: 1”, 1½”, 2”, en 2½”

Ovale kwasten, serie 260
Zuiver natuurzwart Chinees varkenshaar, opgebonden met extra verlijmde touwwoeling,
verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.
Verkrijgbaar in de maten: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm en 55 mm.

Gebogen lionse penselen, serie 750
Zuiver blond Chinees varkenshaar, verzilverde ring,
massieve gelakte beukenhouten steel.
Verkrijgbaar in de maten: No. 14, No. 16, No. 18, No. 20, No. 22 en No. 24.

Platte kwasten, serie 660
Dubbeldik, zuiver natuurzwart Chinees varkenshaar, verkoperde bus, gelakte massieve
beukenhouten beverstaartsteel met goudgele punt.
Verkrijgbaar in de maten: 1”, 1½”, 2”, 2½” en 3”.

Patentkwasten, hoekkwasten, serie 265
Etra lang wit Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, verkoperde ring en gelakte
massieve beuken houten steel.
Verkrijgbaar in de maten: No. 16, No. 20 en No. 24.

Patentpuntkwasten, serie 286
Gelakte houten steel, roestvaststalen bus ( inox ), extra verlijmde katoenen woeling.
Verkrijgbaar in de in de maten 10, 12, 14, 16, 18 en 20.

Platte kwasten, serie 686
Dubbeldik gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox).
Verkrijgbaar in de maten 1”, 1½”, 2”, 2½”en 3”

Goudhaantje Traditioneel
®

Façade kwast serie 489
Dubbeldikke radiatorkwast, ongelakte houten steel, roestvrijstalen bus, (inox),
in de maten 50 mm en 75 mm.

Rechte penselen, serie 788
Gelakte houten steel, roestvrijstalen bus, in de maten 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm.

Traditionele kwasten van zuiver Chinees varkenshaar, voor de verwerking van
synthetische verven, minder geschikt voor watergedragen verven.
Blokwitters, serie 381
Gelakte houten steel, roestvrijstalen bus, in de maten 3x12 cm en 5x15 cm.

Gebogen lionse penselen, serie 786
Gelakte houten steel, roestvrijstalen bus ( verzilverd ), Verkrijgbaar in de maten 16 en 20 mm.

Ovale kwasten, serie 186
Gelakte houten steel, roestvrijstalen bus (inox), extra verlijmde katoenen woeling.
Verkrijgbaar in de maat 35 mm.

