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Lijm en afdichtingskit in 1.

• MS polymeer, 1 component: zuinig in gebruik en minder verspilling.
• Uitstekende hechting op bijna alle vaste en niet poreuze 
    ondergronden, bv. ook op metalen zoals koper of inox.
• Elastisch: geschikt voor bv. afwerkingsvoegen en uitzettingsvoegen bij 
    zinkwerken of herstellingen van roofing.
• Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar.
• Hoge kwaliteit: zeer ouderdomsbestendig, hoge weerstand tegen 
    vocht, luchtvervuiling en schimmels. Geschikt voor afdichtingsvoegen 
    in auto-industrie, scheep- en luchtvaart.
• Glasherdere versie = echt glashelder.
• Inhoud: 290 ml

FIXIT

Art.nr Kleur Per stuk Aankoop 12 stuks Aankoop 36 stuks Aankoop 72 stuks

0890 100 370 Glashelder 5,25 4,99 4,84 4,69

0890 100 371 Wit 4,75 4,51 4,29 4,07

0890 100 372 Grijs 4,75 4,51 4,29 4,07

0890 100 373 Zwart 4,75 4,51 4,29 4,07

0890 100 374 Bruin 4,75 4,51 4,29 4,07

GRATIS KITPISTOOL
bij bestelling vanaf 36 stuks (kleuren cumuleerbaar)

Art.nr 0891 000 001

Vanaf

4,07/st.
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Premium diamantzaagblad voor alle  bouw-
werkzaamheden 

• Speciaal ontwikkeld voor een enorme veelzijdigheid. De 
    perfecte schijf voor alle doorslijpmachines, muurfrees-
    machines, handcirkelzagen en voegenslijpers. Onder 
    andere geschikt geschikt voor oud beton, beton, uitge-
    wassen beton, gewapend beton (tot 25 mm), samen-
    gestelde klinkers, betonnen dakpannen/holle dak-
    pannen, betonnen buizen, zacht/hard kalkzandsteen, 
    zacht/hard graniet, marmer, gresbuizen, rekbare 
    gietijzeren buizen, zachte/harde klinkers, harde bak-
    steen, zandcement.
• Longlife, Würth ZEBRA kwaliteit : zeer lange levensduur.
• Speed : een maximale snijsnelheid met schone en nauw-
    keurige snijranden voor een aanzienlijke tijdswinst.
• Optimale stofverwijdering en koeling : speciaal gevorm-
    de waaiersegmenten zuigen koellucht naar binnen en 
    leiden het stof uit de snede. Koelopeningen in pijlvorm 
    zorgen voor extra koeling en fungeren als draairichting-
    indicators.
• De speciale innovatieve sleufgeometrie vermindert onge-
    controleerde trillingen en onaangename bedrijfsgelui-
    den. Soepel lopend en prettige werkomstandigheden.
• Voor droog en nat snijden.

DIAMANTZAAGBLAD 
LONGLIFE & SPEED RS

Art.nr Ø Per stuk Aankoop 3 stuks Aankoop 5 stuks Aankoop 10 stuks

5526 661 230 230 mm 95,00 90,25 85,74 81,45

5526 661 125 125 mm 40,00 38,00 36,10 34,30

Vanaf

34,30/st.
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Een individuele toolbox voor elke medewerker.  
Vervaardigd uit polypropyleen, dus slagvast, 
robuust en voor zwaar gebruik. Maar ook ge-
makkelijk te reinigen en te ontsmetten.

• Gereedschapskoffer polypropyleen premium, met 
    deksel, rood/zwart
    - Afmetingen : 510 mm x 230 mm x 235 mm. Een groot 
      laadvolume in een compacte koffer.
    - Praktisch, met uitneembaar inzetstuk voor gereedschap.
    - Zeer comfortabel te dragen door de grote, inklapbare 
      handgreep en een laag eigengewicht.
    - Veilig : kan met een hangslot worden afgesloten (niet 
      meegeleverd).
• Gereedschapskoffer polypropyleen, open uitvoering,   
    zwart 
    - Afmetingen : 410 mm x 180 mm.
    - Praktisch : open uitvoering met twee aparte opberg-
      vakken
    - Comfortabel : lichtgewicht met lange aluminium 
      handgreep

WÜRTH TOOLBOXEN

Art.nr Versie Per stuk Aankoop 3 stuks Aankoop 5 stuks Aankoop 10 stuks

0962 219 002 rood-zwart 45,00 42,75 40,61 38,58

0962 219 200 zwart 9,95 9,45 8,98 8,53

Vanaf

8,53/st.
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