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Voorruit Steenslag reparatieset
Productcode: 0000000244
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 399,00 €

Omschrijving
We zijn trots om deze professionele voorruit herstelset of steenslag reparatieset
aan u te mogen voorstellen.
Het gaat om een complete set waarmee u meteen aan de slag kan gaan.
De set bevat alle hulpstoffen en gereedschappen die je nodig hebt om op een
professionele manier voorruitten te herstellen.
Met deze set kan je alle heldere en getinte ruiten repareren van gewone wagens,
lichte vracht en vrachtwagens.
Voordelen :
De ruite moet niet uitgehaald worden.
Het glas is weer even stabiel als voorheen.
De voorruit kan niet meer barsten
Het proces van de hersetlling is snel en eenvoudig.
Met het bijgeleverde product in deze set kunnen ongeveer 50 steeninslagen
gerepareerd worden.
Navulpakken met product voor opnieuw 50 steeninslagen zijn makkelijk en snel

leverbaar.
De set is volledig mobiel omdat de nodige apparaten op batterijen werken.
2 jaar volledige garantie op de set (behalve op het hars).
De brug is gemaakt uit staal en aluminium voor een lange duurzaamheid.

Het pakket omvat :
1 x een instelbare werkbrug met zuignappen.
1 x UV lamp voor het uitharden met zuignap.
1x Frees op batterijen om de steeninslag te openen. Dit onderdeel zit NIET meer
in de set.
1x kraaknaald om de steenslag te openen
1x vulinjector in aluminium (met een lange duurzaamheid)
1x omschakelbare pomp met slang en koppeling voor werkbrug
1x 15ml vulhars (goed voor 50 steeninslagen gebaseerd op 0,2ml vloeistof per
herstelling)
1x 5ml dekhars (finish hars)
1x 15 ml voorruit polish voor de afwerking
1x dekfolie te versnijden volgens noodzaak.
1x spuitje om de injector makkelijk met hars te kunnen vullen.
1x schaafmes om de voorruit glad te kunnen schaven.
1 x controlespiegel met zuignap om van buitenaf de impact aan de binnenkant
goed te kunnen bekijken.
1x grote plastic koffer met noppenschuim om alles schadevrij te kunnen

vervoeren.
Vulhars is een standaard hars dat met de injector in de steeninslag wordt
gespoten om die volledig tot in de diepste delen op te vullen.
Dekhars is een dikker hars dat voor het vullen gebruikt kan worden, maar dat
eigenlijk vooral dient op het vulhars af te sluiten voor de dekfolie wordt
aangebracht om dat het zorgt voor een heel erg duurzame , vaste en compacte
afdichting van het oppervlak van de ruit.
Voorruitpollisch wordt gebruikt voor het polieren van de voorruit om op die manier
de laatste restjes hars die niet goed vasthangen weg te nemen en het geheel
een mooie gladde en effen afwerking te geven.

Product galerij
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