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Onder de naam Strikotherm Quick 
Protect biedt Strikolith een hulp-
stof die in kleine hoeveelheden aan 
kunstharsgebonden sier- en spach-
telpleisters is toe te voegen. Hier-
mee verlaagt de gebruiker de film-
vormingstemperatuur waardoor 
deze producten bij lagere tempera-
turen zijn te verwerken. Door 10 ml 
Strikotherm Quick Protect toe te 
voegen aan de Spachtelpleister Sili-
conen (emmer van 17 kg) of 20 ml 
aan de Spachtelpleister BGI (em-
mer van 22 kg) is de filmvormings-
temperatuur met ruim 4 ºC te ver-
lagen. Dit betekent dat de sier- en 
spachtelpleisters tot net boven het 
vriespunt zijn te verwerken; míts 

de temperatuur van de ondergrond 
minimaal 1 °C bedraagt.

info: (0162) 51 47 50
www.strikolith.com

bouwproducten.nl: 25402

Additief voor spachtelpleisters 

h e t  p r o d u c t
Sigma Coatings uit Uithoorn heeft 
een nieuwe hoogglanslak op de 
markt gebracht, genaamd Sigma 
Rapid Gloss, een aanvulling op het 
Sigma hoogglansassortiment. Het 
is een verf die zeer snel droogt bij 
koude temperaturen. Rapid Gloss 

kent daarnaast een optimale glans 
en glansbehoud. Sigma heeft de 
hoogglanslak geïntroduceerd om 
ook in de wintermaanden te zor-
gen dat ramen en deuren sneller 
gesloten kunnen worden. Uniek is 
dat deze verf al na twee uur stof-
droog en na drie uur kleefvrij is. 
Dit is gemeten bij een buitentempe-
ratuur van vijf graden. Door de 
snelle droging is Sigma Rapid 
Gloss, afhankelijk van de laagdik-
te, na twaalf uur overschilderbaar.

info: (0297) 54 13 69
www.sigmacoatings.nl

bouwproducten.nl: 25462

‘het vreet de roest weg uit de poriën’

‘We schrokken flink toen we zeven 
jaar geleden de eerste Rivièra-mo-
torjachten uit Australië binnenkre-
gen’, glimlacht Tiemen Weerstand. 
Hij importeert plezierjachten, 
vooral uit Noorwegen, maar dus 
ook uit Australië. ‘Die jachten wor-
den op grote zeecontainerschepen 
gezet en zo naar hier gevaren. 
Daardoor zitten ze onder de roest- 
en rookdeeltjes. We wilden die bo-
ten al terugsturen. Maar de fabri-
kant leverde bij elk schip een paar 
flessen Ranex Rustbuster. “Maak 

ze daar maar mee schoon”, zeiden 
ze. En dat werkte.’
Er zijn meer schoonmaakmiddelen 
in de scheepvaart op basis van zu-

ren, zoals zoutzuur en oxaanzuur. 
Ranex bevat fosforzuur en ijzer(ll)-
sulfaat. In tegenstelling tot die an-
dere middelen etst dat de roest 

weg en zet het oxide om in een in-
actief overschilderbaar fosfaat. 
Roestige oppervlakken hoeven niet 
geschuurd of getold te worden: een 
laag Ranex erover, 2-24 uur laten 
drogen en de roest is verdwenen. 
‘Met Ranex is de vliegroest met 10 
minuten verdwenen’, glimlacht 
Weerstand. ‘Het oppervlak blijft 
maanden beschermd.’

Echtgenote Gerbrig Weerstand be-
nadrukt: ‘En het tast de kwaliteit 
van de coating of kunststof niet 
aan. Daarom konden we het als rei-
niger gebruiken. Het pakt ook 
kalkaanslag aan. Je brengt het op, 
spoelt het af, en het oppervlak is 
als nieuw. We hebben zo al ver-
schillenden polyester en rvs kunst-
objecten gerenoveerd. Die waren 
op geen enkele andere manier te 
reinigen. Ranex deed het in een 
half uur.’
De Weerstands kregen steeds meer 
vraag naar Ranex van anderen. 
Gerbrig: ‘Dus informeerden we of 
we het niet in Europa konden im-
porteren.’ 
Gerbrig: ‘Het enige veiligheids-
voorschrift is dat je handschoenen 
en een beschermende bril moet 
dragen.’ Tiemen: ‘Concurrerende 
zuren zijn echt levensgevaarlijk.’
Sinds deze zomer werken de Weer-
stands aan het uitbouwen van hun 
markt. Vanwege hun achtergrond 
eerst in de nautische wereld. Een 
groot aantal visserscoöperaties heb-
ben het middel al in hun pakket. 
Tiemen: ‘Een kleine demonstratie is 
meestal genoeg. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Je bespaart veel tijd 
en moeite bij staal dat je niet hoeft te 
stralen , te schuren of te tollen. Rvs 
en polyester knapt op alsof het 
nieuw is. Voor een literfles rekenen 
we nog geen 29 euro (ex BTW). Niet 
veel als je weet dat ik de zijkant van 
de veerboot naar Terschelling met 
zes liter ontroest heb. Elke schilder 
zou zo’n fles in zijn auto moeten 
hebben staan.’

SNEEK – Binnen een jaar veroverden Gerbrig en Tiemen Weerstand er 
een groot deel van de Nederlandse vissersvloot mee. Nu zijn ze impor-
teur voor Europa. Het product Ranex Rustbuster kan namelijk roest 
omvormen, roeststrepen en vliegroest verwijderen, maar ook polyester 
en rvs reinigen, en kalkaanslag verwijderen.

‘elke schilder zou zo’n fles 

in zijn auto moeten hebben staan’ 

Gerbrig en Tiemen Weerstand: ‘Het zet het oxide om in een inactief overschilderbaar 
fosfaat’

nen, reinigen en schuren 
van te verlijmen of te solde-
ren oppervlakken. Dit geldt 
voor zowel metalen als 
kunststof leidingen, buizen 
en fittingen. Schuurlinnen 
K-80 heeft een fijne korrel 
en is bedoeld voor het be-

handelen van kunststoffen, terwijl 
de K-120-variant door de grovere 
korrel meer geschikt is voor meta-
len. Het schuurlinnen is oplosmid-
delbestendig, duurzaam en laat 
geen resten achter.

info: (0113) 23 57 00
www.bisonprof.nl

bouwproducten.nl: 25422

Het assortiment schuurlinnen van 
Griffon, beschikbaar via Bison In-
ternational, is uitgebreid met de 
waterproofversie van de K-80-vari-
ant. Deze versie is te gebruiken on-
der vochtige omstandigheden en 
op natte ondergronden. Zowel de 
K-80 als bestaande waterproofver-
sie van de K-120-variant, is ge-
schikt voor het ontbramen, afschui-

v A k m A n s c h A p

Onder de naam TE 70 biedt Hilti 
een 7 kg SDS-max-machine die 
speciaal is ontworpen voor het 
zwaardere boor- en hakwerk. Het 
gereedschap heeft een draaisnel-
heid van 360 min-1 en een geopti-
maliseerde mechanische koppeling 
waarmee met een hoog koppel is te 
boren in hout en staal. Door de 
glasvezelversterkte kunststof be-
huizing heeft de combihamer een 
lange levensduur. Verder ligt het 
zwaartepunt dichtbij de handgreep 
waardoor de machine eenvoudig 
in de hand is te houden. Tot slot is 
de zogenaamde ATC (active torque 
control)-technologie toegepast; 
deze technologie stopt de rotatie 

van de machine wanneer de boor 
vastloopt en de behuizing te snel 
gaat roteren.

info: (010) 519 11 11
www.hilti.nl

bouwproducten.nl: 25440

rijks kleuren-waaier
De Sikkens Rijks Kleuren-waaier 
bestaat uit een collectie van 24 
kleuren, geselecteerd uit de vele 
kleuren die zijn gebruikt bij het res-
taureren van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Zestig van deze kleu-
ren zijn ontwikkeld op basis van de 
authentieke kleuren van het Rijks-
museum zoals deze 
zijn gebruikt in 1885 
door architect Pierre 
C u y p e r s .  D e  2 4 
kleuren uit de col-
lect ie  z i jn  opge-
bouwd uit 16 ver-
nieuwde Cuypers-
kleuren, waaronder 
verschillende soor-
ten groen, rood, ter-
ra, oker bruine en 
een goudtint ,  en 
acht grijstinten. De 

Rijks Kleuren zijn maakbaar in Sik-
kens binnenmuurverven en lak-
ken. 

info: (071) 308 34 00
www.akzonobel.nl en 

www.sikkens.nl
bouwproducten.nl: 25411

sneldrogende hoogglanslak  

schuurlinnen
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Sommige dingen lijken onveran-
derlijk en sommige mensen lij-
ken onverbeterlijk. Met deze 
oude stelling neem ik u mee in 
een luchtige overpeinzing ter 
compensatie van de komende 
kalkoen en de oliebollen. Het af-
gelopen jaar ligt tenslotte al 
zwaar genoeg op de maag en ik 
sluit graag een beetje feestelijk af.
Het muzikale eindejaarsfeestje is 
uiteraard de Top 2000. Eerste 
Kerstdag barst ze weer in alle he-
vigheid op radio en tv los en de 
bindende factor is de knusheid 
van de begeleidende verhaaltjes. 
Matthijs van Nieuwkerk doet 
daar met de Top 2000 a gogo op 
tv nog een schepje bovenop. Hol-
land op zijn leukst en met een 

deep purple BAS BUREMA
combihamer 




