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saLcO bvba

gereedschap
betOnschuivers - bindtangen - bOutensnijders - chape-ijzers - ...

bOuwspeciaLiteiten Fundering
aardingsLus - bOuwFOLie - geOtextieL - ....

bOuwspeciaLiteiten chape
chapenetten - chapedraad - pLastFOam

Salco is invoerder en groothandel  in bouwspecialiteiten en 
-gereedschappen. Vanuit onze vestiging te Malle leveren wij 
aan meer dan 1000 handelaars in heel België en Luxemburg.

Salco stelt zich tot doel u een breed en kwaliteitsvol assorti-
ment producten aan te bieden, aan concurrentiële prijzen en 
met een voortreffelijke dienstverlening. 

Al uw opmerkingen, suggesties en adviezen om dit doel nog 
beter te bereiken zijn van harte welkom.

Het SALCO-TEAM

Wij kunnen niet garanderen dat de omschreven afmetingen en kwaliteiten tot in detail geldig        
blijven. De gegevens in deze catalogus zijn dan ook niet bindend en worden uitsluitend ter oriëntatie 
weergegeven. Ze kunnen altijd en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
© Salco bvba - Malle 2006 
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saLcO bvba
ambachtsstraat 5
2390 malle

tel. 03/340.47.00
Fax 03/311.79.57

info@salco-malle.be
www.salco-malle.be
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gereedschap
 

 betOnschuivers  
 bindtangen
 bOutensnijders
 chape-ijzers
 ...
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1,4 m 5236070 3479133033105

1,2 m 5113025 4021216282635

1,2 m
20 cm

1,30 m 5113036 4021216802192

1,4 m

34,5 cm

betOnschuivers

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

breedte art.n° ean

mOndeLin
handvaten
- geverfd
- demonteerbaar voor eenvoudig
 transport

pLateau
- aluminium

betonschuivers 

randen
- verhoogde randen waar het beton
 niet aan blijft kleven

breedte art.n° ean

Lengte art.n° ean

betonschuiver mondelin

betonschuiver
Eigenschappen
-  met steel

steel voor betonschuiver
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60 cm 5113031 5420008703904

30-50 cm 5016008 4021216807104

30-50 cm 5027021 5420008708992

www.salco-malle.be

37 x 13 cm 5067001 5412017001607

60 cm 5113035 4021216802161

37 cm

60 cm

30-50 cm

30-50 cm

13 cm

betOnrijF / asFaLthark / steentangen 

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

asfalthark getand

breedte art.n° ean

steentang 30-50 cm

voor art.n° ean

blokkentang

voor art.n° ean

betonrijf met steel de pYpere

afm. art.n° ean

breedte art.n° ean

Asfalthark

Asfalthark met steel
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35 cm 5059003 9095152180220

20 cm 5097101 3303806350087

22 cm 5097102 3303806350025

25 cm 5097103 3303809515490

22 cm 5116001 4003773012160

25 cm 5116002 4003773012184

28 cm 5116006 4003773012207

30 cm 5116020 4003773014409

25 cm 5116004 5420008703959

28 cm 5116005 4003773221432

35 cm

25 cm 22 cm 20 cm

28 cm 25 cm 22 cm30 cm

28 cm 25 cm

draadbinder / bindtangen

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

draadbinder

afm. art.n° ean

bindtangen mOb

Lengte art.n° eanEigenschappen
-  geverfd in rood epoxy
-  lange benen
-  staalhard
-  gesmeed
-  geschikt om een draad met diameter 
 1,6 mm door te knippen 

bindtangen knipex

Lengte art.n° ean

Eigenschappen
-  voor het vlechten en knippen van 
 binddraad in één beweging
- speciaal gereedschapsstaal, in olie 
 gehard en getemperd

Lengte art.n° ean

Eigenschappen
-  voor het vlechten en knippen van 
 binddraad in één beweging
- speciaal gereedschapsstaal, in olie 
 gehard en getemperd

Open model

Gesloten model

ZiE OOk
Bindlassen
Pag. 17

ZiE OOk
Binddraad
Pag. 17

ZiE OOk
Binddraad
Pag. 17
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22 cm 5027050 8018267163309

22 cm

22 cm 5120004 8711938102859

45 cm 8 mm 5107012 4953830000039

60 cm 10 mm 5107001 4953830000046

75 cm 12 mm 5107002 4953830000077

90 cm 16 mm 5107003 4953830000077

105 cm 18 mm 5107004 5953830000091

60 cm 10 mm 5027042 8018267121705

75 cm 13 mm 5027043 8018267120708

90 cm 16 mm 5027044 8018267121903

60 cm 5107006 4953830000145

75 cm 5107007 4953830000169

90 cm 5107005 4953830000176

105 cm 5107008 4953830000190

22 cm

105 cm 90 cm 75 cm 60 cm 45 cm

90 cm 75 cm 60 cm

www.salco-malle.be

bindtangen / bOutensnijders

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

bindtang petrOniO

Lengte art.n° ean Eigenschappen
-  PVC grip

bindtang

Lengte art.n° ean

boutensnijder hit

Lengte Ø max art.n° ean

boutensnijder petrOniO

Lengte Ø max art.n° ean

Reservebek voor boutensnijder HiT

voor art.n° ean

Binddraad
Pag. 17

ZiE OOk

Binddraad
Pag. 17

ZiE OOk

Eigenschappen
-  semi-professioneel
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pLOOi-ijzers

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

plooi-ijzers 



23 mm 5210001 8018267122061

9

2 5210003 8018267122559

12 mm 5027040 8018267114004

22 mm 5027041 8018267114158

6/8 mm 5060021 8018267117500

8/10 mm 5060020 8018267117555

10/12 mm 5060022 8018267117609

12/14 mm 5060019 8018267117654

14
 cm

32 cm

6/8

8/10

10/12

12/14

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

www.salco-malle.be

betonijzerschaar  petrOniO

voor art.n° ean

pLOOi-ijzers / griF / betOnijzerschaar

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

Eigenschappen
-  voor het knippen van betonijzer tot en  
 met een diameter van 23 mm
-  gewicht: 23 kg

stuks art.n° ean

Set reservemessen voor 
betonijzerschaar

plooi-ijzers

Ø max. art.n° ean

grif

Eigenschappen
-  5 types: 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 18/20
- voor het plooien van betonijzer

type art.n° ean

Eigenschappen
- voor het plooien van betonijzer
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115 mm 5063004 4011890003282

125 mm 5063005 4011890003305

230 mm 5063003 4011890002919

500 mm 5113024 5420008702778

230 mm 125 mm 115 mm

500 mm 5113027 4021216283144

300 mm 5066203 5420008700859

300 mm 5113026 4021216283038

1,20 m 5113023 4021216754781

150 mm 5113019 4021216233859

500 mm

300 mm

15
0 m

m

sLijpschijven / schrapers

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

slijpschijven metaal rhOdius

diameter art.n° ean

bekistingsschrapers

breedte art.n° ean

Eigenschappen
-  universele slijpschijven medium-hard   
 voor metaal
-  asgat: 22,2 mm
-  dikte: 3 mm
- 80 m/s
- verpakking: 25 stuks

Eigenschappen
-  breedte: 500 mm
- dikte: 1,5 mm

Schraper 50 cm met steel

breedte art.n° ean

Schraper 50 cm zonder steel

breedte art.n° ean

Eigenschappen
-  breedte: 300 mm
- dikte: 1,5 mm

Schraper 30 cm met steel

breedte art.n° ean

Schraper 30 cm zonder steel

Lengte art.n° ean

Eigenschappen
-  lengte: 1,20 m

Steel voor bekistingsschrapers

breedte art.n° ean

Eigenschappen
-  breedte: 150 mm
- dikte: 1 mm

Handschraper
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120 mm 350 mm 43 kg 5171003 5420008701849

b

A

120 mm 500 mm 56 kg 5171001 5420008701832

b

A

60°

17 cm 5230059 5420008715297

6 5230060 5420008715303

17 cm

118
 cm

www.salco-malle.be

schraper / steenknippers

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

steenknippers

a b gew. art.n° ean

Steenknipper Junior

a b gew. art.n° ean

Steenknipper Compact

breedte art.n° ean

schraper hardmetaal berg

Eigenschappen
-  steel in essenhout
- spadehandvat
- schraper met 10 messen
- messen zijn bruikbaar langs 4 zijden

Toepassingen
-  verwijderen van bekistingsranden op plafonds en muren
- ontbramen van betonnen prefabelementen
- reinigen van bekistingsplanken
- verwijderen van lijmresten
-	 verwijderen	van	oude	verflagen
- verwijderen van oude tegels en lijmresten

Messen met snijhoek van 60° voor een optimaal 
resultaat.

De messen zijn daarom driehoekig en kunnen ook 
driezijdig gebruikt worden:

3 X LANGERE LEVENSDUUR !

Vervangmessen voor schraper BERG

stuks art.n° ean
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1 m 5017011 5420008703393

1,5 m 5017012 5420008703409

2 m 5017013 5420008703416

2,5 m 5017014 5420008703423

3 m 5017015 5420008703430

3,5 m 5017016 5420008703447

4 m 5017017 5420008703454

6 m 5017020 5420008703485

2 m 5130014 4007535187509

3 m 5130015 4007535187707

80 mm

40
 m

m

2 m

3 m

6 c
m

6 c
m

250 mm 14 mm 5097006 3303807170042

300 mm 16 mm 5097007 3303807170141

350 mm 16 mm 5097008 3303807170233

400 mm 18 mm 5097009 3303807170301

250 mm 14 mm 5097038 3303807105013

300 mm 16 mm 5097039 3303807105037

400 mm 18 mm 5097041 3303807105068

ch
ape

chape

betOnpuntbeiteLs / aLu rijen / inOx Latten

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

alu rijen r5 - chape-rij

Lengte art.n° eanEigenschappen
-  afgeronde hoeken
- 80 x 40 mm
- dikte: 2 mm

inox latten

Lengte art.n° eanEigenschappen
-  dikte: ongeveer 0,5 mm
- hoogte 6 cm
- oprolbaar
- inox: chape blijft niet kleven aan de lat

betonpuntbeitels mOb

Lengte diameter art.n° ean

Betonpuntbeitel zonder handgreep

Lengte diameter art.n° ean

Betonpuntbeitel met handgreep

Inox latten
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450 mm 110 mm 5066136 4010496847450

500 mm 110 mm 5066137 4010496847610

A

A

b
b

400 mm 110 mm 5066142 4010496840406

450 mm 110 mm 5066133 4010496840451

500 mm 110 mm 5066134 4010496840505

600 mm 110 mm 5066135 4010496840604

750 mm 110 mm 5066143 4010496840758

500 mm 90 mm 5066138 4010496842509

450 mm 70 - 120 mm 5123020 9002648178487

500 mm 70 - 120 mm 5123059 9002648176193

A

A

b
b

450 mm 90 mm 5123035 9002648170672

500 mm 90 mm 5123060 9002648178500

www.salco-malle.be

chape-ijzers

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

chape-ijzers jung

a b art.n° ean

Chape-ijzers rond (J847...)

a b art.n° ean

Chape-ijzers punt (J840... - J842...)

chape-ijzers kauFmann

a b art.n° ean

Chape-ijzers rond

a b art.n° ean

Chape-ijzers punt

Eigenschappen
-  dikte blad: 1,2 mm

Eigenschappen
-  dikte blad: 1,2 mm

Eigenschappen
-  dikte blad: 1,2 mm

Eigenschappen
-  dikte blad: 1,2 mm
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1102 mm 5027022 4005584403700

1.102 mm

112
 m

m

17 x 7 cm 5023001 4002625038730

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

Zwaardprofiel alu

Lengte art.n° eanEigenschappen
-  aluminium
- afmetingen: 1.102 x 122 mm

witborstel

afm. art.n° ean

ZiE OOk
Black vernis
Pag. 21

zwaardprOFieL / bOrsteLs
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bOuwspeciaLiteiten
Fundering
 

 aardingsLus  
 bOuwFOLie
 geOtextieL
 ......

© Salco bvba - Uitgave 04/2006
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3,35 mm

6,70 mm

40 m 2124004 5420008714139

45 m 2124005 5420008714146

50 m 2124006 5420008714153

55 m 2124007 5420008714160

60 m 2124008 5420008714177

65 m 2124009 5420008714184

70 m 2124010 5420008714191

75 m 2124011 5420008714207

80 m 2124012 5420008714214

85 m 2124013 5420008714221

90 m 2124014 5420008714238

500 m 2124001 5420008714139

aardingLus

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

materiaaL
geLeider
Vertinde kopergeleider

AArdingslus 

manteL
Loodmantel met diameter 
van 1,7 mm

regLementaire aardingsLus

Een reglementaire aardingslus bestaat uit een blanke, massieve, ronde zacht-
koperen geleider (ontladen type).

De geleider van minimum 35 mm² doorsnede wordt ingegraven op de bodem 
van de funderingsgleuf onder de buitenmuur van het gebouw.

In geen geval mag ze in aanraking komen met het beton of het bewape-
ningsstaal.

Het is dus sterk aan te raden een strook plastic folie of een ander isolatiema-
teriaal open te rollen alvorens het beton te storten.

Om conform te zijn met het AREI moet de aardingsweerstand kleiner zijn dan 
100 Ohm. 

Het is echter beter om er voor te zorgen dat de weerstand minder is dan
of maximum 30 Ohm bedraagt, zodat minder zware differentieelschakelaars 
nodig zijn.

Lengte art.n° eanLengte art.n° ean

Bobijn Versneden

verkrijgbaar
Op bObijn
-   lengte: 500 m

versneden
-   lengtes van 40 tot 90 m

Aardonderbreker
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5 kg 2036019 5420008708855

5 kg 1,20 mm

1,20 mm

10 cm 2098004 7317341110125

12 cm 2098005 7317341112129

14 cm 2098007 4024062123619

16 cm 2098008 5420008710544

20 cm 2098009 5420008710490

10 cm 2098001 7317341120124

12 cm 2098002 5420008710643

14 cm 2098003 5420008710650

10 - 20 cm

1,20 mm
10 - 14 cm

binddraad / bindLassen

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

binddraad

gewicht art.n° ean

ZiE OOk
Bindtangen
Pag. 6

bindlassen

ZiE OOk
Draadbinder
Pag. 6

breedte art.n° ean

Eigenschappen
-  verkrijgbaar per 1.000 of 5.000 stuks
- verkoperd

Per 1.000 stuks

breedte art.n° ean

Per 5.000 stuks
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4 x 50 m 1008036 5420008714139

6 x 50 m 1008037 5420008714146

420 g

570 %
680 %

30,4 mpa
29,3 mpa

4 m 

50
 m

6 m
50

 m

hYtec

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

hytec heAvy
3 Lagen FOLie:
niet stuk te krijgen
Dit is een 3-laags gecoëxtrudeerde, helder transparante poly-
ethyleenfolie met uitstekende mechanische eigenschappen. 

Hytec+ is veel dunner dan een standaard bouwfolie en heeft
daardoor een gewichts- en kostenbesparend effect. 

Het gebruik van eerste-keuze grondstoffen garandeert boven-
dien een constante kwaliteit.

afm. art.n° ean

kwaLiteit
hOge weerstand
tegen perFOratie

grOte scheurweerstand

hOge rek bij breuk

geen Opmerkingen meer
Over geur

weerstand tegen perforatie

rek bij breuk                              md
                                                    td

scheurweerstand                       md
                                                    td

MD: richting machine dwars
TD: langsrichting
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2 m 50 m 9,20 kg 1008020 5420008713958

4 m 50 m 18,40 kg 1008025 5420008714023

4 m 150 m 55,20 kg 1044001 5420008714016

6 m 50 m 27,60 kg 1008026 5420008714061

6 m 100 m 55,20 kg 1044003 5420008714054

8 m 75 m 55,20 kg 1044005 5420008714108

2 m 50 m 18,40 kg 1008019 5420008713965

4 m 50 m 36,80 kg 1044002 5420008714047

6 m 50 m 55,20 kg 1008026 5420008714092

8 m 37,5 m 55,20 kg 1044006 5420008714115

0,10 mm 0,20 mm

160 g 330 g

395 %
445 %

320 %
355 %

14,7 mpa
13,4 mpa

17,6 mpa
14,3 mpa

2 m 6 m 1,10 kg 1008018 5420008705427

3 m 6 m 1,66 kg 1008024 5420008705434

4 m 3 m 1,10 kg 1008010 5420008704758

4 m 4 m 1,47 kg 1008011 5420008704635

4 m 10 m 3,68 kg 1008039 5420008705441

5 m 4 m 1,84 kg 1008012 5420008704642

5 m 6 m 2,76 kg 1008014 5420008704666

6 m 4 m 2,21 kg 1008013 5420008704659

6 m 6 m 3,31 kg 1008015 5420008704673

6 m 8 m 4,42 kg 1008016 5420008704680

6 m 10 m 5,52 kg 1008017 5420008704697

4 m 4 m 2,94 kg 1008027 5420008704703

6 m 4 m 4,42 kg 1008028 5420008704710

6 m 6 m 6,62 kg 1008029 5420008704727

8 m 6 m 8,83 kg 1008030 5420008704734

bOuwFOLie

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

bouwfolie

breedte Lengte gewicht* art.n° ean

0,10 mm dikte

breedte Lengte gewicht* art.n° ean

0,20 mm dikte

weerstand tegen perforatie

rek bij breuk                              md
                                                    td

scheurweerstand                       md
                                                    td

MD: richting machine dwars
TD: langsrichting

Eigenschappen
-  eco-kwaliteit - lichtdoorlatend

plastic vellen

breedte hoogte gewicht art.n° ean

0,10 mm dikte

breedte hoogte gewicht art.n° ean

0,20 mm dikte

Eigenschappen
-  voorverpakte plastic vellen met duidelijk etiket

* gewicht bij benadering - facturatie altijd volgens daadwerkelijk gewicht
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1 m 20 m 1312001 5420008715112

1,5 m 20 m 1312002 5420008715129

2 m 20 m 1312003 5420008715136

2,4 m 20 m 1312004 5420008715143

100 st. 1312006 5420008715167

2 m 1312006 5420008715150

8 m
m

pLastOFOL

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

plAstofol  
PLASTOFOL is een membraan in polyethyleen met hoge densiteit dat dankzij zijn symmetrisch reliëf 
een voortdurende drainage en ventilatie brengt voor de ingegraven ruimten.

PLASTOFOL weerstaat wortels, steenslag en druk, gedraagt zich onveranderlijk bij lage tempera-
turen(-40°C) en is bestand tegen sommige anorganische zuren aanwezig in de grond.

PLASTOFOL kan voor meerdere doelen worden aangewend:

-  bescherming van funderingsmuren
-  bescherming tegen opkomend vocht
-  isolatie voor bekisting
-  geluidsisolatie onder vloer
-  tussen muren, en als onderlaag bij ingesloten tuinen.

breedte Lengte art.n° ean

plastofol nagel + nop
stuks art.n° ean

Afwerkingsprofiel
Lengte art.n° ean
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1 m 50 m 5,50 kg 5161008 5420008712203

1,5 m 50 m 8,25 kg 5161007 5420008712197

2 m 50 m 10,10 kg 5161009 5420008712210

1,5 m 50 m 6,75 kg 1235001 5420008712180

5 l 2050020 5420008715181

25 l 2050021 5420008715198

5 l 25 l

geOtextieL / bLack vernis

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

geotextiel

breedte Lengte gewicht art.n° ean

Fioccotex

Voordelen
-  bespaart 50%  op funderingsmateriaal voor wegen, parkeerplaatsen,...
-  voorkomt wegspoelen van de aarde bij verticale wanden
-  voert overtollig water af bij dakterassen
-  neemt druk van grondwater weg bij kelderwanden
-  beschermt waterdichte vijver- en dakfolie tegen beschadiging

2 soorten
-  Fioccotex: 110 g/m², non-woven, wit
- Autoway: 90 g/m², woven, zwart

breedte Lengte gewicht art.n° ean

Autoway

black vernis

Toepassing
Halfvloeibare zwarte coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen. 
Black vernis wordt gebruikt tegen vocht, als buitenbescherming van funderingen, 
muren, betonnen sokkels, ..., in contact met aarde.  
Kan ook gebruikt worden voor het beschermen van staalconstructies.

Eigenschappen
-  beperkt UV-bestendig
-  bevat geen teer
-  kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond
-  bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfekte en 
 duurzame bescherming te verkrijgen
-  vormt snel een waterdichte en sterke bekleding
-  is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen
-  hecht uitstekend op metselwerk of cementbepleistering.

Verbruik
-  1 tot 5 m²/l naargelang porositeit en effenheid van het oppervlak

ZiE OOk
Borstels
Pag. 14

inhoud art.n° ean
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1,3 x 1,3 m 4271001 5420008715174

aansLuitbOcht

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

AAnsluitbocht  
eigenschappen
-  eerste keus PVC met wanddikte van 3 mm
-  5 bochten met pictogrammen: water, televisie, aardgas, electriciteit en telefoon
- voorzien van steunvoet
- voorzien van moffen met rubberdichting
- volledige hechting aan metselspecie of beton door klemsysteem

zij-aanzicht plaatsing in fundering

boven-aanzicht plaatsing in fundering voor-aanzicht plaatsing in fundering

afm. art.n° ean

electrAbel
goedgekeurd
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100 ml 4037058 8715598100255

250 ml 4037181 8715598100309

500 ml 4037053 8715598100408

100 x 48 mm 4071001 8712547020381

23 cm 4071003 5420008715280

10, 5 x 5 cm 4071002 8712547010092

100 ml 500 ml250 ml

Lijm vOOr pvc / vLOerventiLatiekOker

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

Lijm voor pvc t88

inhoud art.n° ean

Eigenschappen
-  sneldrogende lijm voor het verkleven van buizen en hulpstukken bij afvoer- en  
 drukleidingen (diameter kleiner dan 90)
-  dop kan als penseel gebruikt worden

vloerventilatiekoker

afm. art.n° ean

Vloerventilatiekoker

Lengte art.n° ean

Vloerventilatiekoker verlengstuk

afm. art.n° ean

Vloerventilatiekoker muurrooster

Eigenschappen
-  afgeronde hoeken voor ideale luchtdoorstroming
- vertikaal en horizontaal verstelbaar
- temperatuurbestendig materiaal: -40°C tot +70°C
- UV-bestendig
- verpakking 24 stuks

Toepassing
-  wordt geplaatst in spouwmuren van gebouwen om de kruipruimte te verluchten

Toepassingsvariaties
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20 mm 2 m 2004032 5420008712142

25 mm 2 m 2004018 8712259174136

30 mm 2 m 2004019 8712259174167

40 mm 2 m 2004021 5420008712159

50 mm 2 m 2004022 5420008712166

20 mm 1.000 2004016 8712259101712

25 mm 1.000 2004001 8712259101750

30 mm 1.000 2004025 8712259101781

35 mm 750 2004013 8712259101804

50 mm 500 2004011 8712259101842

2 m

25 mm 1.000 2004002 5420008712111

30 mm 1.000 2004012 5420008715204

25- 30 mm

4-24 mm

aFstandshOuders
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zz strips

hoogte Lengte art.n° ean

Eigenschappen
-  plooit niet, grote stabiliteit  
- minder kontakt met bekistingsoppervlak, waardoor de strip na het 
 ontkisten nauwelijks zichtbaar is
-  zorgt voor een optimale doorstroming
- voorzien van gaten om binddraad door te trekken

afstandhouders uahz

hoogte st. /verp. art.n° ean

Eigenschappen
-  voor horizontale wapening
-  klemt wapening met diameter van 4 tot 24 mm

afstandhouders uni

diameter st. /verp. art.n° ean

Eigenschappen
-  voor vertikale wapening
- door zijn ronde vorm geen beschadiging van houten bekisting
- klemt wapening met diameter van 6-12 mm
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10 mm 2,5 m 2004014 5420008715211

15 mm 2,5 m 2004007 5420008715228

20 mm 2,5 m 2004008 5420008715235

20 mm 2 m 2083027 5420008711848

21 mm 2,5 m 2004027 5420008715242

20 mm 2 m 2083026 5420008711855

hOekLijsten / regenLijsten

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

hoeklijsten

Eigenschappen
-		 2	uitvoeringen:	zwaar	of	fir

Zwaar
- spijkergaten om de 30 cm
- herbruikbaar
- gladde en esthetische afwerking

hoogte Lengte art.n° ean

Fir

breedte Lengte art.n° ean

regenlijsten

Eigenschappen
-		 2	uitvoeringen:	zwaar	RLA	of	fir

Zwaar RLA

breedte Lengte art.n° ean

Fir

breedte Lengte art.n° ean
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nota’s:
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bOuwspeciaLiteiten
chape
 

 chapenetten  
 chapedraad
 pLastFOam
 durabase

© Salco bvba - Uitgave 04/2006
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pLastFOam

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

plAstfoAm  

tOepassingen
Onder zwevende 
vLOeren

randisOLatie

vOrstbescherming

Onder vLakdak

uitvOering
strOken
-   breedte: 10 tot 20 cm

rOLLen
-   breedte: 125 en 150 cm
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2 mm 125 cm 250 m 1038007 5420008712357

3 mm 125 cm 175 m 1038006 5420008712340

5 mm 125 cm 100 m 1038003 5420008712319

5 mm 150 cm 100 m 1038005 5420008712333

3 mm 10 cm 175 m 1038009 5420008712364

5 mm 10 cm 100 m 1038001 5420008712296

5 mm 12 cm 100 m 1038010 5420008712371

5 mm 14 cm 100 m 1038002 5420008712302

5 mm 20 cm 100 m 1038004 5420008712326

125 - 150 cm

10
 - 2

0c
m

eigenschappen
-  polyethyleenschuim
- 100% recycleerbaar
- licht
- gemakkelijk te bewerken
- thermo- en geluidsisolerend
- vochtbestendig dankzij gesloten celstructuur

toepassing: isolatie contactgeluid (tussen dragende en zwevende vloer)
-  beantwoordt aan Belgische norm NBN S01-400, klasse II (a): 
 verbetering 19 tot 20 db

toepassing: isolatie contactgeluid (randisolatie)
-  voorkomt contactgeluid via muren
- door zijn soepelheid ook probleemloos te plaatsen in hoeken

toepassing: vorstbescherming
- gebruik als betonafdekbaan: bescherming tegen vorst en verdamping
- herbruikbaar

toepassing: onder vlakdakbedekking
- kan aangebracht worden onder membranen uit kunststof of 
 synthetisch rubber
- vochtwerend 
- vangt kleine oneffenheden op

pLastFOam

© Salco bvba - Uitgave 04/2006

dikte breedte Lengte art.n° ean

plastfoam

dikte breedte Lengte art.n° ean

rollen

stroken
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2 m

1,8 mm 2126010 5420008714450

2 mm 2126013 5420008715259

1 m

50 m

1 mm 2036081 5420008713514

1 m

50
 m

m 50 mm

38
 m

m 38 mm

tegels / carrelage

chape

chapenetten / treilllis de chape
plastic folie / film plastique

beton / béton

1 mm 2036041 5420008713507

chapenetten / chapedraad
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chapenetten

Eigenschappen
-  verzinkt
-  maasgrootte: 50 x 50 mm
-  afmetingen: 2 x 1 m
- handig om te leggen
-  liggen vlak in speciebed

dikte art.n° ean

chapedraad vierkant

Eigenschappen
-  verzinkt of zwart
-  rollengte: 50 m
-  rolbreedte: 1 m
-  mazen: 38 x 38 mm

dikte art.n° ean

dikte art.n° ean

Verzinkt

Zwart

westeuropees fabrikaat!
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8 mm 15 m² 4026212 5420008715266

12 mm 12,50 m² 4026213 5420008715273

durabase dOubLe drain
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het prObLeem
water
Fouten of oneffenheden in de onderlaag 
kunnen resulteren in een ophoping van 
water onder de vloerlaag.

druk
Tegels in commerciële ruimtes worden 
vaak zwaar mechanisch belast (bv. door 
heftrucks).

vOrst en hitte
Keramische tegels voor buitengebruik (bv. 
terras of balkon) kunnen onderhevig zijn 
aan grote temperatuurverschillen. 
Dit kan op lange termijn voor beschadi-
gingen zorgen. 

durAbAse dd  

de OpLOssing
water
Het water dat door de vloerlaag sijpelt 
wordt op een effectieve manier afgevoerd.

druk
Druklasten worden evenredig verdeeld.

vOrst en hitte
De ruimte tussen de noppen en de 
fleece	 bovenlaag	 vormt	 een	 lucht-
kussen dat zorgt voor thermische en 
akoestische isolatie.

pLaatsing

dikte Opp. art.n° ean

durabase double drain
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